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keskikoko on pienentynyt, on asuminen myös kallistu-
nut eikä asuntojen pieneneminen ole siksi mahdollis-
tanut aiempaa edullisempaa asumista. Asumisväljyys 
on tästä huolimatta 2010-luvulla kasvanut, joskin aiem-
paa hitaammin. Tätä selittää asuntokuntien keskikoon 
pieneneminen. Asuntojen keskimääräinen koko kas-
vaa asukkaan iän karttuessa aina eläkeikään saakka. 
Ahtaasti asuminen on yleisintä kaikista suurimmilla 
asuntokunnilla, jotka ovat tyypillisesti lapsiperheitä. 

Tilavien asuntojen toiminnallisia etuja ovat monipuo-
linen kalustettavuus, säilytystilan suuri määrä, esteet-
tömyyden helppo toteutuminen ja asumistoimintojen 
luonteva eriytyminen omiksi tiloikseen. Tilavat asunnot 
mahdollistavat parhaimmillaan myös tilallisesti laaduk-
kaamman asumisen. Vaikka pienessä asunnossa asu-
minen pienentää asukkaan hiilijalanjälkeä, ovat tilavat 
asunnot kuitenkin usein pieniä joustavampia ja mah-
dollistavat kestävän kehityksen mukaisen varautumisen 
tulevaisuudessa muuttuviin asumistarpeisiin. 

Diplomityön suunnittelualue sijaitsee Helsingin Alppi-
lassa, Linnanmäen tulevaisuudessa käytöstä poistu-

valla parkkipaikalla. Suunnitelma on Alppilan olevaa 
kaupunkirakennetta täydentävä asuinkerrostalokortteli, 
jonka muunneltavat asumiskonseptit mahdollistavat 
tilavaa asumista erilaisilla strategioilla. Suunnitelma 
osoittaa, että tilavia ja muunneltavia asuntoja sisältävän 
asuinkerrostalon suunnittelu on mahdollista tavanomai-
sista massoittelu- ja mitoituslähtökohdista.

Avainsanat: Alppila, arkkitehtuuri, asumisväljyys, asun-
non koko, asuntosuunnittelu, joustavuus, muunnelta-
vuus, ryhmäasuminen, sivuasunto
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Tämä diplomityö käsittelee asunnoille sopivaa pin-
ta-alan ja huoneluvun suhdetta. Työssä on kaksi kes-
keistä tavoitetta. Ensinnäkin työssä pohditaan, tulisiko 
Suomessa rakentaa nykyistä tilavampia kerrostaloasun-
toja. Toiseksi työssä pyritään löytämään arkkitehtonisia 
konsepteja, jotka mahdollistavat tilavaa asumista erilai-
sin tavoin. Tilavalla asunnolla tarkoitetaan tässä työssä 
asuntoa, jonka pinta-ala on huonelukuun nähden suuri.

Asumistason historiaan keskittyvässä katsauksessa 
havaitaan, että asuntojen keskipinta-ala ja huoneluku 
ovat nousseet koko 1900-luvun ajan ja asuminen on 
muuttunut aiempaa tasa-arvoisemmaksi, kun vähäva-
raisimpien asumistaso on asuntojen modernisoitumi-
sen myötä parantunut. 2010-luvulla kehitys on taittunut, 
kun uudet asunnot ovat alkaneet pienentyä ja asumisen 
eriarvoisuus varakkaiden ja vähävaraisten välillä jälleen 
lisääntyä. 

Suomalaiset asunnot ovat keskimäärin länsieuroop-
palaisia pienempiä. Erot tulevat esiin erityisesti pie-
nasunnoissa, joiden minimikokoa on useissa Euroo-
pan maissa rajoitettu Suomea tiukemmin. Suomessa 

etenkin pienet asuntokunnat asuvat ahtaammin kuin 
eurooppalaiset vastineensa yleensä. Asuminen on Suo-
messa useimpia muita Euroopan valtioita eriarvoisem-
paa, sillä tulotaso vaikuttaa meillä asunnon kokoon kes-
kimääräistä voimakkaammin. 

Suomalaiset asukkaat toivovat nykyistä tilavampaa 
asuntoa kaikissa tässä työssä tarkastelluissa asukas-
ryhmissä nuorista iäkkäisiin, yksinasujista perheisiin ja 
pienituloisista suurituloisiin. Kaikille tilavampi asumi-
nen ei kuitenkaan ole yhtä oleellista. Esimerkiksi ikään-
tyneet ja yksinasujat toivovat keskimäärin muita pie-
nempiä asuntoja. Asukkaiden toiveissa ei kuitenkaan 
tässä diplomityössä ollut erotettavissa trendiä, jossa 
jokin asukasryhmä toivoisi urbaania asumista erityi-
sesti pienasunnoissa. Urbaanit asumistoiveet eivät ole 
vahvasti kytköksissä asukkaan unelma-asunnoltaan 
toivomaan kokoon.

Asukkaiden toiveiden toteutumista rajoittavat etenkin 
taloudelliset tekijät, asumisen arkeen liittyvät käytännön 
syyt ja asuntokannan asettamat rajoitteet. Tilastojen 
valossa havaitaan, että samalla, kun uusien asuntojen 
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Fulfillment of the wishes of Finnish residents is 
restricted especially by fi nancial factors, factors conne-
cted to everyday living and restrictions imposed by the 
housing stock. In the light of statistics, it is observed 
that while the average size of new apartments in Finland 
has decreased, the cost of housing has increased. Thus, 
the reduced size of dwellings has not made housing 
more affordable. Despite of this, the average fl oor area 
per person has slowly increased in Finnish apartments 
in the 2010s. This is explained by diminishing average 
size of households. Average size of dwellings increases 
the older the residents are until they reach the retire-
ment age after which it starts to decrease. Overcrow-
ding is most common for largest households, which are 
typically formed by families with children.

The functional benefits of spacious apartments are 
versatile furnishing options, large amount of storage 
space, practical accessibility and natural differentiation 
of living spaces. At their best, spacious apartments imp-
rove the spatial qualities of living. Even though living in a 
small apartment reducesthe carbon footprint of its resi-
dents, spacious apartments are often more fl exible and 

adaptable to changing future needs, which supports 
sustainability.

The site of this Master’s thesis is located in the Alppila 
district of the city of Helsinki, on a parking lot of the 
amusement park Linnanmäki. The design is an apart-
ment building block that infi lls the existing city structure 
of the district of Alppila. The design has a spatially fl e-
xible housing concept which enables spacious living by 
utilising different strategies. The design demonstrates 
that it is possible to design an apartment building which 
contains spacious and spatially flexible apartments 
from an ordinary massing and dimensioning basis. 

Keywords: Alppila, architecture, housing density, size 
of dwelling, housing, fl exibility, spatial fl exibility, group 
living, secondary suite

Abstract

Olli Pasanen
Is it time for more spacious living? – A spatially fl exible 
block of apartment buildings in Alppila, Helsinki
Master’s thesis
Tampere university
Degree programme in Architecture, MSc (Arch) 
May 2019

This Master’s thesis deals with the appropriate relation-
ship of fl oor area and number of rooms in dwellings. 
The thesis has two essential issues. The first issue 
is whether new apartments built in Finland should be 
more spacious. The second issue is to fi nd architectural 
concepts, which enable spacious living in various ways. 
In this thesis a spacious apartment is considered as an 
apartment which has a large fl oor area compared to its 
number of rooms.

In the overview of history of housing in Finland pre-
sented in this thesis, it is noticed that the average fl oor 
area and number of rooms have increased in Finnish 
apartments during the entire 20th century. At the same 
time housing became more equal as housing condi-
tions of the poor have improved due to modernization 
of dwellings. Over the past decade this development 
has reversed as the average size of new dwellings has 
decreased and housing inequality between the rich and 
the poor has started to increase.

Finnish apartments are, on average, smaller than their 
Western European counterparts. The differences are 

the most apparent in small apartments, where in many 
other European countries the minimum size is more 
strictly regulated than in Finland. In Finland, especially 
the housing conditions of small households are usually 
more crowded than those of their European counter-
parts. Inequality of housing in Finland is greater than in 
most other European countries, since in Finland income 
level of the residents has a stronger connection to the 
size of their dwelling.

Finnish residents wish to live in a more spacious apart-
ment in all groups of residents addressed in this the-
sis – from the young to the old, from those who live 
alone to families and from those with low income to 
those with high income. However, spacious living is not 
equally essential for all residents. For instance, elderly 
residents and residents who live alone wish for smal-
ler apartments than residents on average. However, no 
noticeable trend to wish for urban living in specifi cally 
small apartments could be noticed in this thesis. Desire 
for urban living is not strongly connected to the size of 
the resident’s dream apartment.
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Alkusanat

Uusien asuntojen keskipinta-ala on kääntynyt laskuun 
2010-luvulla. Pienasunnot muodostavat yhä suurem-
man osan uudesta asuntokannasta. Pienasuntoval-
taistuva asuntotuotanto on ollut esillä muun muassa 
valtakunnallisessa mediassa, jossa mielipiteitä on esi-
tetty sekä ilmiön puolesta että sitä vastaan. Tämän 
työn tavoitteena on pohtia kriittisesti, onko asuntojen 
yhä niukempi mitoittaminen perusteltua vai tulisiko 
asuntojen olla nykyistä tilavampia sekä etsiä konsepteja 
tilavamman asumisen mahdollistamiseksi asukkaille.

Kiitos Jyrki Tarpiolle diplomityön ohjaamisesta ja työtä 
eteenpäin vieneistä ideoista . Kiitokset työnantajilleni 
Kirsille ja Mikalle sekä työkavereilleni töissä saadusta, 
etenkin arkkitehti- ja asuntosuunnitteluun liittyvästä 
opista. Kiitokset vanhemmilleni ja Leolle diplomityön 
kommentoinnista ja tuesta työn tekemisen aikana. 

Helsingissä 23.4.2019,

Olli Pasanen
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1 JOHDANTO



Uusien asuntojen rakentaminen vaikuttaa asuntokan-
taan hitaasti mutta pitkäaikaisesti. Vaikka vuosittainen 
asuntotuotanto edustaa vain pientä osaa koko Suomen 
asuntokannasta, asunnot säilyvät käytössä vuosikym-
meniä tai parhaassa tapauksessa vuosisatoja. Tästä 
syystä on merkityksellistä, millaisia asuntoja suunnitel-
laan ja rakennetaan. Jos rakentaminen vastaa lyhytnä-
köisesti vain nykypäivän tarpeisiin, voi lopputuloksena 
olla joustamatonta asuntokantaa, joka ei tulevaisuu-
dessa enää sovellu käyttötarkoitukseensa. Jos asun-
not vastaavat heikosti asukkaiden toiveisiin ja mielty-
myksiin ja muitakin asumisvaihtoehtoja on tarjolla, voi 
pahimmassa tapauksessa edessä olla rakennusten pur-
kaminen uusien rakennusten tieltä. Tämä on ekologi-
sesti kestämätöntä. 

Uusien asuntojen keskipinta-ala on pienentynyt vuosi 
vuodelta vuoden 2008 taantuman jälkeen (Tilastokes-
kus 2019b). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asunto-
jen pinta-alan pienenemistä suhteessa huonelukuun. 
Useimpien uusien kerrostaloasuntojen markkinointima-
teriaaliin tutustumalla voi havaita, että niukasti mitoi-
tetut asunnot ovat ainakin suurimmissa kaupungeissa 
yleisiä. Toisaalta uusien asuntojen keskipinta-alan pie-
neneminen voi tarkoittaa myös yhä pienasuntovaltai-
sempaa rakentamista – sitä, että rakennetaan paljon 
yksiöitä ja kaksioita. 

Havainnoista ensimmäinen on tämän diplomityön kan-
nalta oleellisempi, sillä huonelukuunsa nähden pin-
ta-alaltaan pienempien asuntojen rakentaminen tarkoit-
taa asuntojen mitoittamista yhä niukemmiksi, mikä voi 
luoda tarpeen nykyistä tilavampien asuntojen raken-
tamiselle. Pienasuntovaltaistuva asuntotuotanto on 

puolestaan luonnollinen seuraus siitä, että asuntokun-
nat ovat keskimäärin pienentyneet vuosi vuodelta koko 
Euroopassa 2000-luvulla (Eurostat 2018a). Erikokoiset 
asuntokunnat tarvitsevat erikokoisia asuntotyyppejä. 

Tässä diplomityössä on kaksi keskeistä kysymystä. 
Työssä pohditaan, tulisiko nykyisiä uusia asuntoja tila-
vampia asuntoja rakentaa. Toiseksi selvitetään, mil-
laiset arkkitehtoniset konseptit voisivat mahdollistaa 
asukkaille nykyistä tilavampaa asumista. Näihin kysy-
myksiin liittyvät kysymykset siitä, millainen asunto on 
tilava, mitä etuja tilava asunto tarjoaa ahtaaseen asun-
toon verrattuna, onko tilavammille asunnoille kysyntää 
ja onko tilava asuminen ekologisesti kestämätöntä. 

Työn taustalla on oletus siitä, että tilavat asunnot mah-
dollistavat asukkaalle niukasti mitoitettuja asuntoja 
monipuolisemman ja tarkoituksenmukaisemman asu-
misen ja että ne joustavat ahtaita asuntoja paremmin 
erilaisten asukkaiden tarpeisiin. Tähän oletukseen suh-
taudutaan työssä kuitenkin kriittisesti.

Käsitteistä

Työlle keskeisin käsite on asunnon koko. Kun puhu-
taan suurista ja pienistä asunnoista, voidaan viitata joko 
asunnon huonelukuun, pinta-alaan tai näihin molempiin 
yhteisesti. Tilavalla asunnolla tarkoitetaan tässä työssä 
huonelukuunsa nähden pinta-alaltaan suurta asuntoa. 
Tilavan asunnon vastakohta on ahdas tai niukasti mitoi-
tettu asunto. 

Toinen työlle keskeinen käsite on asumistaso. Sitä 
kuvaavat asunnon asumisväljyys ja asunnon varuste-

taso, joiden avulla tilastoidaan asunnon huoneluvun 
ja asukasmäärän suhdetta sekä asunnon sisältämiä 
varusteita. Varustetaso on osittain historiallinen käsite, 
sillä nykyasunnoissa on käytännössä aina kaikki Tilas-
tokeskuksen hyvin varustellulta asunnolta edellyttämät 
varusteet – vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, pesey-
tymistilat ja keskus- tai sähkölämmitys. (Tilastokeskus 
2019i; 2019j; 2019k.)

Aiheen rajaus

Tässä diplomityössä tilavan asumisen problematiikkaa 
tarkastellaan Suomen asumistason historian, muiden 
Euroopan maiden ja Suomen välillä tehtävän kansain-
välisen vertailun, asukkaiden toiveiden, Suomen asun-
tokannan nykytilan, asuntojen tilallisuuden ja toimin-
nallisuuden sekä kestävän kehityksen näkökulmista. 
Työn ulkopuolelle on rajattu tilavan asumisen kannalta 
sinänsä oleellisten kohtuuhintaiseen asumiseen liitty-
vien kysymysten tarkempi tarkastelu. Nämä kysymyk-
set ovat suurelta osin poliittisia ja taloudellisia ja edus-
tavat siksi diplomityön muista aihepiireistä poikkeavaa 
problematiikkaa, joka sijoittuu pääosin arkkitehdin teh-
täväkentän ulkopuolelle.

Työssä asuntojen kokoa tarkastellaan etenkin kerros-
taloasumisen kontekstissa. Työssä ei käsitellä kaikista 
pienimpiä minimiasuntoja, jotka perustelevat varsin 
pientä kokoaan esimerkiksi muunneltavilla kiintoka-
lusteilla tai korkean huonekorkeuden sallimilla parvilla. 
Vastaavasti työssä ei perehdytä kaikista tilavimpiin luk-
susasuntoihin, vaikka kysymys tilavasta asumisesta 
voikin luoda mielleyhtymän rikkaiden ylenpalttisiin 
omakotitaloihin ja kerrostalohuoneistoihin. Molemmat 

asumismuodot ovat koko asuntokannan tasolla kuri-
ositeetti. Työn näkökulmaa tilavaan asumiseen kuvaa 
parhaiten esimerkiksi erot 20-neliöisen yksiön ja 40-neli-
öisen yksiön välillä. Näkökulma rajaa etenkin työssä 
laadittavan suunnitelman asuntotyyppijakaumaa, jossa 
asuntojen huoneluku vaihtelee lähtökohtaisesti tavan-
omaisten yhden ja viiden huoneen välillä.

Vaikka työn keskiössä ovat tilavien ja niukkojen asun-
tojen erot, ei työssä luoda absoluuttisia, huonelukuun 
kytkettyjä pinta-alarajoja, joiden avulla asuntoja voisi 
luokitella niukkoihin, kohtuullisiin ja tilaviin. Luokittelu 
on tapauskohtaista, sillä asuntojen laatu, tilallisuus ja 
toiminnallisuus eivät riipu yksinomaan asunnon pin-
ta-alan ja huoneluvun suhteesta. Myös asuntosuunnit-
telun laadulla ja asuinrakennuksen tai -korttelin koko-
naisratkaisulla on merkityksensä. Tilava asunto voi 
myös olla pimeä ja epäkäytännöllinen esimerkiksi, jos 
asunto sijaitsee runkosyvyydeltään syvässä rakennuk-
sessa avautuen yhteen suuntaan tai jos asunto sisältää 
paljon käytävätiloja. 

Diplomityön rakenne

Diplomityö jakautuu viiteen lukuun, joista ensimmäinen 
on tämä johdantoluku. Muut luvut jakautuvat teorialukui-
hin ja suunnitelmalukuihin. Teorialuvuissa keskitytään 
pohtimaan, millaisia tilavat asunnot ovat sekä kenelle 
ja millaista hyötyä niistä voisi olla. Suunnitelmaluvuissa 
laaditaan suunnittelualueen analyysi ja muunneltavaan 
konseptiin perustuva asuinkerrostalosuunnitelma.

3 2 



Luvussa kaksi diplomityön aihepiiriä taustoitetaan 
tutustumalla asumistason historiaan Suomessa teke-
mällä kirjallisuuskatsaus aihetta käsitteleviin teoksiin. 
Tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät ovat vaikutta-
neet asuntojen koon muutoksiin ja miten koon muutos 
on vaikuttanut asumiseen. Luvussa sivutaan myös sitä, 
kenelle asumistason muutokset ovat kohdistuneet. His-
toriaan perehtyminen tarjoaa syvemmän ymmärryksen 
Suomen asuntokannan ja -tuotannon nykytilaan ja sii-
hen johtaneeseen kehitykseen.

Luvussa kolme pohditaan tarvetta nykyisiä tilavammille 
asunnoille vertailemalla Suomen asuntokantaa muiden 
Euroopan maiden asuntokantoihin alaluvussa 3.1. Ala-
luvussa 3.2 selvitetään, mitkä asukasryhmät toivovat 
nykyisiä asuntojaan tilavampia asuntoja ja onko ole-
massa trendi, jossa asukkaat suosivat urbaania asu-
mista pienissä asunnoissa. Asukkaiden toiveita pei-
lataan Suomen asuntokannan nykytilaan alaluvussa 
3.3. Alaluku 3.4 keskittyy kartoittamaan tilavien asunto-
jen hyviä ja huonoja puolia sekä pohtii, voivatko tilavat 
asunnot olla ympäristöystävällisiä niukasti mitoitettui-
hin asuntoihin verrattuna.

Luvut neljä ja viisi käsittelevät diplomityössä laadit-
tua suunnitelmaa ja suunnittelualuetta. Luvussa neljä 
analysoidaan Helsingin Alppilaan sijoittuvaa suunnitte-
lualuetta Alppilan kaupunkikuvan, historian, käyttäjien 
sekä ilmaston ja kasvillisuuden näkökulmista ja verra-
taan havaintoja suunnittelualueelle jo laadittuihin suun-
nitelmiin. Luvussa viisi esitetään analyysin ja teorialuku-
jen pohjalta laadittu asuinkerrostalosuunnitelma, jonka 
muunneltava asumiskonsepti mahdollistaa tilavaa asu-
mista erilaisilla tavoilla.
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2 ASUMISTASON HISTORIA SUOMESSA



Tutustumalla asumistason kehitykseen menneisyy-
dessä voidaan muodostaa laajempi ja realistisempi 
kuva asumisesta nykypäivänä. Historia antaa perspek-
tiiviä siihen, millainen on suomalainen tilava asunto ja 
mikä on arkkitehdin rooli asunnon koon määrittämi-
sessä. Tässä luvussa perehdytään asumistason histo-
riaan Suomessa – asuntojen koon, pohjaratkaisujen ja 
varustetason kehittymiseen. 

Luvun keskeisiä kysymyksiä ovat:

- Miten ja mistä syistä asuntojen pinta-ala, asumisväl-
jyys ja asuntojen varustetaso ovat kehittyneet suomalai-
sissa asunnoissa Suomen rakennetun historian aikana?
- Mitä asumistason nousu on mahdollistanut asukkaille?

Kysymykset taustoittavat diplomityön luvun kolme 
problematiikkaa eli sitä, onko Suomessa tarvetta 
nykyistä tilavammille asunnoille. E nsimmäinen kysy-
mys antaa perspektiiviä etenkin siihen, millaista asun-
toa Suomessa ylipäänsä voi pitää tilavana. Toinen kysy-
mys kertoo, mitä tilavammat asunnot ja varustetason 
paraneminen ovat mahdollistaneet asukkaille. Tämän 
lisäksi tässä luvussa kartoitetaan, kenelle asumista-
sossa tapahtuneet muutokset ovat kunakin aikakau-
tena kohdistuneet. Tämä kertoo kehityksen yleispäte-
vyydestä, eli siitä, ovatko parantuneesta asumistasosta 
saaneet nauttia kaikki vai vain harvat.

Luvun rakenne on kronologinen. Se käsittelee Suomen 
rakennettua historiaa aina varhaiskeskiajalta nykypäi-
vään saakka. Luvun yhteenvetokappaleessa luodaan 
läpileikkaus vastauksista edellä asetettuihin kysymyk-
siin kunakin aikakautena. 2000-luvun kehitystä ei tässä 

luvussa käsitellä tarkemmin. Siihen palataan alaluvussa 
3.3, joka peilaa asumisen nykytilannetta asukkaiden 
asumistoiveisiin tilastotiedon avulla. 

Kuva 2.1. Asuntokanta ja asuntoväestö Helsingissä huo-
neluvun mukaan 1900-luvulla. Tilastoista havaitaan, 
että asuntorakentaminen oli Helsingissä voimakasta 

1900-luvulla. Asumisväljyyden kasvu näkyy siten, että 
vaikka pienasuntojen määrä on jatkuvasti noussut, 

on niissä asuvien asukkaiden määrä kuitenkin laske-
nut 1950-luvun jälkeen. 2000-luvun alussa niissä asui 

lähinnä yhden hengen talouksia. Vuosisadan alussa 
yksiöt olivat Helsingin yleisin asuntotyyppi. Sittemmin 

suuremmat asuntotyypit ovat suhteessa yleistyneet. Asu-
mistaso parani 1900-luvun kuluessa huomattavasti. 
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2.1 Kuusen alta tupaan ja 
saliin

Varhaisimpia asuntotyyppejä

S uomen asuttaminen alkoi jääkauden päätyttyä 10 000 
vuotta sitten. Elämäntapa oli liikkuva, minkä vuoksi 
rakennettiin vain yksinkertaisia väliaikaisia rakennelmia 
kuten kotia, lakkoja ja laavuja. (Lehtovuori 1999, 22.) 
Rakennustapansa vuoksi rakennelmat eivät vuoksi voi-
neet muodostaa laajoja asumuksia, mikä ei toisaalta 
myöskään olisi ollut tarkoituksenmukaista luontaistalo-
udesta elävälle väestölle. Asumis- ja elämäntavat olivat 
yksinkertaisia ja asumukset siksi pienimittakaavaisia. 

Suomalaisten asuminen vakiintui kansainvaellus- ja 
viikinkikaudella 600–1000 jaa. Tuolloin myös hirren 
lamasalvostekniikka levisi Suomeen. Hirsi oli asuinra-
kennusten pääasiallinen materiaali maaseudun asuin-
rakennuksissa aina toiseen maailmansotaan saakka. 
Varhaisin salvostekniikan myötä Suomessa yleistynyt 
asuinrakennustyyppi oli pohjakaavaltaan neliömäinen ja 
päätyyn sijoitetulla ovella varustettu hirsikota. Sen sisällä 
oli avoliesi, jonka yläpuolella oli savu- ja valoaukko. Hir-
sikodat saivat myöhemmin uuden käyttötarkoituksen 
keittohuoneina ja kausiasuntoina, kun uusia asuinraken-
nustyyppejä vakiintui. (Lehtovuori 1999, 24; Korhonen 
1988, 19.) Asumisen vakiintuminen oli suuri muutos 
suomalaisten elämässä elämäntavan muuttuessa met-
sästys-keräilykulttuurista maatalouteen.

Hirsikotaa seurasi savupirtti eli savutupa. Sen seinät 
olivat hirsikotaan verrattuna korkeammat ja tulisijana 
toimi kivistä ladottu kiuas. Savupirtin kehittyessä savu-
tuvaksi kiukaan korvasi kivestä muurattu, savujohdo-
ton uuni. Uutta oli leivinuunin sijoittaminen asuinhuo-
neeseen keittolieden kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Säilytystilana toimivat orret. Jo savupirtissä tapahtui 
asunnon tilojen eriytymistä: uunin ja peräseinän välissä 
oli tila naisille ja huoneen vastakkainen, arvokkaampana 
pidetty, puoli oli miehille. Savupirtit olivat Suomessa 
käytössä varhaiskeskiajalta uudelle ajalle. (Korhonen 
1988, 21; 23.) Savutuvan yksi tärkeimmistä edistysas-
kelista suomalaisten asumiselle oli alku erillisten asuin-
tilojen hahmottumiselle saman rakennuksen sisällä. 
Tämä vaatii yleensä asuinrakennukselta suurempaa 
pinta-alaa kuin yhden asuintilan käsittävässä rakennuk-
sessa tarvittaisiin. 

Suomalaisten asuntojen pinta-ala kasvoi ja asuintilo-
jen eriytyminen asunnon sisällä jatkui, kun 1500-luvulla 
yleistyi paritupa, jossa kahta tupaa yhdisti eteinen. Toi-
nen tuvista oli yleensä asuintupa ja toinen vierastupa 

Kuva 2.2. Parituvan pohjakaava. Yksinäistupa saatiin, 
kun toinen tuvista jätettiin rakentamatta.
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(Nikula 2018, 28). Paritupa oli runkosyvyydeltään tasa-
levyinen. Tuvat eivät kuitenkaan välttämättä olleet pin-
ta-alaltaan samankokoisia, sillä eteinen saatettiin sijoit-
taa epäkeskeisesti. Paritupaa voidaan kuitenkin pitää 
ilmentymänä renessanssiarkkitehtuurin pyrkimyksestä 
symmetriaan. Eteinen oli aluksi läpikuljettava, mutta 
1700-luvulla yleistyi erillisen kamarin erottaminen etei-
sen perältä. Kamareita saatettiin rakentaa myös raken-
nuksen päätyihin isäntäväen makuuhuoneiksi ja edus-
tustiloiksi. 1500-luvulta lähtien yleistyivät lasi-ikkunat 
sekä savupiipulliset avotakat. Aluksi paritupia rakennet-
tiin lähinnä herraskartanoiksi, pappiloiksi ja virkataloiksi. 
1600-luvulla se muodostui Lounais-Suomen varakkai-
den tilojen yleisimmäksi rakennustyypiksi ja yleistyi 
1700-luvulla myös muualla Suomessa. (Korhonen 1988, 
23–26.) Parituvat levisivät varakkailta säätyläisiltä vähä-
varaisemman kansan keskuuteen. Ne mahdollistivat 
asuntojen tilojen yhä konkreettisemman eriytymisen.

Pinta-alaltaan pienempi parituvan sovellutus oli yksi-
näistupa. Se koostui eteisestä ja yhdestä tuvasta. 
Myöhemmin eteisestä saatettiin lisäksi erottaa pieni 
huone kamariksi. Yksinkertaisimmin yksinäistupa syn-
tyi, kun parituvasta jätettiin toinen tupa rakentamatta. 
Se oli Länsi-Suomessa yleinen jo 1600-luvulla ja yleistyi 
laajemmin 1700-luvulla. (ibid. 26–27.) Yksinäistuvan 
laajentaminen parituvaksi edusti 1600–1700-lukujen 
joustavaa asuntoarkkitehtuuria. Oman asunnon kokoon 
pystyttiin vaikuttamaan lisätilantarpeen ilmentyessä 
yksinkertaisesti laajentamalla asuntoa, jos varallisuus 
sen salli.

Asuminen oli kuitenkin yleensä ahdasta, sillä yhdessä 
talossa saattoi asua samanaikaisesti useampi suku-

polvi ja palkollisia. Päärakennuksen lisäksi pihapiirin 
talousrakennukset laajensivat kuitenkin elinpiiriä. Sää-
tyläisten asunnot olivat luonnollisesti tilavampia, kun 
heistä varakkaimmat rakennuttivat jo 1600-luvulta 
alkaen kaksikerroksisiakin asuinrakennuksia. (Lehto-
vuori 1990, 30; Korhonen 1988, 27–28.) Asumistason 
eriytyminen varallisuuden mukaan alkoi jo varhain.

Säädynmukaista asumista

1500-luvulla kaupunkien asuinrakennukset olivat lähes 
yksinomaan puisia, vaatimattomia tuparakennuksia. 
Savuhormit ja lasi-ikkunat yleistyivät vähitellen, mutta 
myös savupirtit olivat vielä yleisiä. Yleensä kaupunkien 
asuinrakennuksissa oli vain tupa, joskus lisäksi kamari 
ja eteinen. Monihuoneiset rakennukset olivat harvinai-
sia, sillä niiden sijaan varakkaimmat porvarit laajensi-
vat asumuksiaan keskiaikaisen perinteen mukaisesti 
lisäämällä tontilleen uusia tuparakennuksia. (Lilius 
1987, 282.) Suomalaiset oppivat kaupunkiasumiseen 
varsinaisesti vasta Ruotsin suurvalta-ajalla 1600-luvulla, 
jolloin Suomeen perustettiin monia uusia kaupunkeja 
(Lehtovuori 1999, 26).

Asuntoarkkitehtuuri ja asumistavat muuttuivat hitaasti 
ennen 1900-lukua, koska uudet ja vanhat ratkaisut 
pysyivät pitkään käytössä rinnakkain. Varakkaimpien 
omaksumat asumisratkaisut siirtyivät vähitellen muun 
väestön käyttöön. 1600- ja 1700-lukujen aikana tärkein 
muutos asuntojen tiloissa oli erillisten tilojen varaami-

Kuva 2.3. 1600-luvun pohjakaavoja. Asunnopt edustivat 
yksinäistupia, paritupia ja karoliinista 

pohjakaavaa muunnoksineen.
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nen arkielämän eri toiminnoille. Ruotsin suurvaltakau-
den kaupungeissa yleistyi renessanssiarkkitehtuurille 
tyypillinen tapa sijoittaa asunnon tilat yhden raken-
nusrungon sisään. Yleensä asuinrakennusten pohja-
kaavoina oli paritupa- tai yksinäistupamalli, joita täy-
dennettiin kamareilla. Vauraimmissa taloissa alkoivat 
yleistyä seurusteluhuoneet eli förmaakit ja erilliset keit-
tiöt. Yleensä porvareiden asuinrakennukset olivat kui-
tenkin melko pieniä. (Lilius 1988, 76–77.) Asuntojen tilat 
jakautuivat varakkailla entistä selkeämmin edustustiloi-
hin ja yksityisiin tiloihin, mikä kertoo asumiskulttuurin 
kehityksestä. Varallisuus näkyi paitsi asunnon tiloissa, 
myös sisustuksessa.

1700-luvulla karoliininen pohjakaava yleistyi varakkaim-
missa taloissa ja kaupungeissa. Siinä rakennuksen kes-
kellä sijaitsee sali tai tupa ja sen molemmilla puolilla 
kamarit. Salin edustalla saattoi olla eteinen. Jos huone-
luku ei muutoin riittänyt, lisättiin kamareita enemmän 
asuinrakennuksen päätyihin. Lisätilaa saatiin myös kor-
keammalla rakentamisella, sillä kaksi- ja kolmikerroksi-
siakin rakennuksia saatettiin toteuttaa siten, että jokai-
nen kerros noudatti karoliinista pohjakaavaa. Joskus 
yhteen kamareista saatettiin sijoittaa keittiö tai puoti. 
Aluksi karoliininen pohjakaava oli käytössä vain upsee-
rien virkataloissa, joita varten laaditut mallipiirustukset 
välittivät asumisen uutuuksia myös muille yhteiskun-
taryhmille. Myöhemmin se yleistyi myös pappiloissa, 
kartanoissa ja kaupunkien suurimmissa asuinraken-
nuksissa. (Härö 1988, 230–231; 231; Korhonen 1988, 
27–28; Kärki 1988a, 137–138; 148–150 Nikula 2018, 
29–30; Juntto 1990, 31.) Karoliininen pohjakaava mah-
dollisti suuremman määrän aiempaa monipuolisempia 
tiloja saman katon alle ja lisäsi asuintilojen eriytymistä 

saman asuinrakennuksen sisällä, mikä edelleen kehitti 
asumiskulttuuria. Samalla pohjakaavalla voitiin toteut-
taa joustavasti erityyppisiä asumisratkaisuja.

Pappilat toimivat 1600-luvulla varakkaiden asumiskult-
tuurin välittäjinä vähävaraisille. Niitä varten laadittiin jo 
varhain yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä, koska 
niiden rakentaminen oli seurakuntalaisten velvollisuus. 
Keskiajalta saakka oli voimassa määräys, jossa pappi-
loihin tuli rakentaa seitsemän huonetta, joihin sisältyi-
vät talousrakennukset. Huoneet sijaitsivat 1570-luvulta 
1720-luvulle yleensä erillisissä rakennuksissa. Vau-
raimpiin pappiloihin kuuluikin kymmeniä rakennuksia. 
1500-luvulla pappien perheiden asuinrakennukset oli-
vat yksinäistupia, mutta 1600-luvulla parituvat yleistyi-
vät. Vuonna 1727 annettiin määräys käyttää karoliinista 
pohjaa kaikissa uusissa pappiloissa. Tällöin pappilan 
päärakennuksen kuului sisältää tupa ja eteinen, joiden 
toiselle puolelle sijoitettiin kaksi kamaria, toiselle keittiö 
ja keittokamari. (Härö 1988, 230–233.) Pappiloista tuli 
Ruotsin suurvalta-ajalla säätyläisasumisen tyyppirat-
kaisuja maaseudulla. Ne kuvastivat kunkin aikakauden 
uusia asumisratkaisuja ja levittivät välillisesti niistä tie-
toa esimerkiksi talonpojille.

Komeimpia 1600- ja 1700-lukujen asuinrakennuk-
sista olivat kuitenkin aateliston kartanot. Osasyynä 
tähän oli aateliston vallan kasvu Ruotsi-Suomessa 
1600-luvulla. Kartanot olivat silti Suomen puolella suu-

Kuva 2.4. Karoliinista pohjkakaavaa edustava 
kivinen porvaristalo, Turku 1740.

Kuva 2.5. Everstin virkatalon pohjapiirros vuodelta 1730.
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rimmaksi osaksi vaatimattomia eivätkä usein juurikaan 
poikenneet vauraimpien talonpoikien asuinrakennuk-
sista. 1600-luvun jälkipuolella hallitseva pohjakaavan 
muoto kartanoissa oli vielä paritupa, mutta 1700-luvulla 
karoliininen pohjakaava yleistyi. Vaikka kartanot erosi-
vat aluksi talonpoikien tuvista lähinnä interiöörinsä ja 
pinta-alansa puolesta, olivat jotkut kartanot kuitenkin 
huomattavasti muita komeampia. Näitä olivat 1600-
luvun Suomessa etenkin tiilestä muuratut Flemingin 
suvun Louhisaaren ja Creutzin suvun Sarvilahden karta-
not. Monikerroksisissa kartanoissa 1600–1700-luvuilla 
asunnon yksityiset tilat sijaitsivat yleensä ensimmäi-
sessä kerroksessa, julkiset toisessa. (ibid. 216–219, 
222; 227–228.) Hienoimpien aateliskartanoiden ero 
talonpoikien tai kaupunkiporvarien asumuksiin oli suuri, 
vaikka vähäpätöisemmät eivät juurikaan eronneet 
varakkaimpien talonpoikien asuinrakennuksista. Ennen 
1700-lukua asumistasossa oli suuria eroja paitsi eri sää-
tyjen ja yhteiskuntaluokkien välillä, myös niiden sisällä. 
1700-luvulta alkaen eroja alkoi ilmentyä myös kaupun-
kien ja maaseudun välillä. 

Väestön sosiaalinen ja taloudellinen eriytyminen johti 
1700-luvulla asuntoarkkitehtuurin monipuolistumiseen. 
Kaupunkien rakennuskulttuuri alkoi eriytyä kansanomai-
sesta rakentamisesta. Eri väestöryhmien asuinalueet 
eriytyivät, mitä pidettiin sääty-yhteiskunnassa luonnol-
lisena. Porvariskartanot koostuivat useista rakennuk-
sista, joissa paitsi asuttiin, myös varastoitiin elintarvik-
keita, työkaluja, materiaaleja ja kauppatavaraa. Lisäksi 
oli karjasuojia, sauna sekä erilliset tilat ruoanvalmistuk-
seen. 1700-luvulla kaupunkeihin rakennettiin myös kak-
sikerroksisia asuinrakennuksia, joita toteutettiin pari- tai 
yksinäistuvan pohjakaavalla. Ne eivät kuitenkaan vielä 

Kuva 2.6. Louhisaaren kartanon pohjapiirustukset. Lou-
hisaari edusti 1600-luvulla kolmikerroksisena kartanona 

varsin korkeaa asumistasoa.

yleistyneet. (Korhonen 1988, 18; 28; Kärki 1988a, 135; 
138; 1988b, 143.) Varsinaisen asuinrakennuksen mitoi-
tus lähti omistajan tarpeista ja mahdollisuuksista. Moni-
huoneinen kartano oli pikkukauppiaiden, käsityöläisten 
ja virkamiesten ulottumattomissa. 

Kärjen mukaan (1988a, 139–140; 148–150) 1700-
luvun myöhäisbarokin kaudella asuinrakennusten ikku-
nat suurenivat, jolloin huoneista tuli valoisampia. Toi-
saalta rakennusten leveys kasvoi tonttien pienuuden 
vuoksi, joten ikkunoita oli yleensä kussakin huoneessa 
vain yhteen suuntaan. Vuosisadan lopussa myös oviau-
kot levenivät, huonekorkeus kasvoi ja savukanavalliset 
kakluunit yleistyivät. Irtaimiston määrä kaupunkien ylä-
luokan asunnoissa lisääntyi, kun seurustelu- ja elintavat 
kehittyivät. Yläluokan kodeissa alkoi esiintyä erilaisia 
pöytiä, tuoleja, lippaita, arkkuja, kaappeja, monenlaisia 
sänkyjä ja koriste-esineitä. Vähävaraisemmissa kau-
punkikodeissa kalustus oli yksinkertaisempaa. (ibid.) 
Tilavammat asunnot, toiminnoiltaan eriytyneet asuin-
tilat ja asumiskulttuurin kehittyminen mahdollistivat 
uudenlaisen interiöörin varakkaimmille. 

Ruotsin vallan ajan asumiskulttuuri oli Suomessa varsin 
hierarkkinen, mikä kuvasti sääty-yhteiskuntaa. Varak-
kaimmat saattoivat asua nykyaikaiseenkin tasoon 
verrattuna varsin tilavasti, kun vähävaraisimmat jou-
tuivat asumaan ahtaasti pienissä tuvissaan. Erot varal-
lisuudessa ovat vaikuttaneet asumisväljyyteen varsin 
pitkään. 

1. krs

2. krs

3. krs
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Asumisen kehittyminen oli Ruotsin vallan ajalla hidasta. 
Uudet innovaatiot kuitenkin siirtyivät hiljalleen säätyläis-
ten asunnoista vähävaraisemmille, mitä pidettiin luon-
nollisina. Asuntojen keskikoko kasvoikin Ruotsin val-
lan ajalla asumiskulttuurin kehittyessä. Lisäpinta-ala 
ei jakautunut tasaisesti kaikille asukkaille, mutta mah-
dollisti joillekin eriytyneitä asuintiloja, uusien teknis-
ten innovaatioiden käyttöönoton ja monipuolisemman 
interiöörin.

2.2 1800-luku – 
Tuvasta kerrostaloon

Maalla, kaupungissa vai 
tehdasyhdyskunnassa?

Vuosi 1809 oli käännekohta Suomen historiassa, kun 
Suomi siirtyi Venäjän vallan alle. Rakentamiselle ei kui-
tenkaan aiheutunut välittömiä muutoksia, sillä Ruotsin 
vallan aikaiset lait jäivät voimaan. Suurimmat muutok-
set koskivat pääkaupungiksi vuonna 1812 nimitettyä 
Helsinkiä, jonka suunnittelusta vastuun sai Carl Ludvig 
Engel. Helsingin kivirakenteisen monumentaalikeskus-
tan rakentaminen alkoi kaksi-kolmikerroksisista asuin-
rakennuksista, joissa ensimmäinen kerros varattiin liike-
tiloille, toinen varsinaiselle asunnolle ja kolmas yleensä 
vuokrahuoneistolle (Nikula 2018, 30–31). 

Vaikka Helsingissä rakennettiin monikerroksisiakin 
rakennuksia, muissa kaupungeissa rakennettiin yleisim-
min yksikerroksisia, pitkänomaisia ja matalia asuinra-
kennuksia (ibid. 31). Kaupunkien asuntorakentaminen 
oli empirekaudella vilkasta tuhoisien kaupunkipalojen ja 
asukasluvun kasvun ansiosta. Kaupunkien talot olivat 
vielä yleensä 1800-luvulla omavaraisia, sillä niihin kuu-
lui puutarhapalsta, talousrakennuksia ja tiloja kotieläi-
mille. Joskus kaupunkilaisilla oli myös peltoja kaupun-
gin lähettyvillä. (Lilius 1989, 185–186, 224–225; Juntto 
1990, 73.) Asuminen alkoi 1800-luvun Suomessa eriytyä 
paitsi kaupungin ja maaseudun, myös eri kaupunkien 
välillä. Viljeleminen ja karjanpito kuitenkin vielä yhdisti-
vät maalaisten ja kaupunkilaisten elämäntapoja.

Nikulan mukaan (2018, 31) empireajan pohjaratkaisut 
olivat melko yhdenmukaisia. Sali sijoitettiin arvokkaim-
pana tilana yhä kadun puolelle rakennuksen keskelle 
tai kulmaan ja arkisemmat tilat pihan puolelle. Karoliini-
nen pohjakaava yleistyi nyt käsityöläisten taloissa, kun 
varakkaammat rakensivat sydänseinäisiä rakennuksia. 
Niissä talon keskellä oleva sydänseinä kulki yhtenäisenä 
rakennuksen läpi. Näin syntyneet kaksi pitkää huonetta 
jaettiin pienemmiksi poikkiseinillä. Huoneet olivat tasa-
syvyisiä, jos sydänseinä oli suora. Sydänseinä mahdol-
listi aikaisempaa suuremman huoneluvun. Kaupunkien 
vähävaraisimmilla pohjaratkaisut vaihtelivat aikaisem-
pien mallien välillä. (Lilius 1989, 226–227.) 

Sydänseinäiset asuinrakennukset mahdollistivat piha-
piirin tiloista yhä suuremman osan sijoittamisen saman 
katon alle. Kaupunkilaisten asuntojen koko kasvoi, kun 
ennen vain varakkailla yleinen karoliininen pohja yleis-
tyi myös vähävaraisemmilla väestöryhmillä. Toisaalta 
erot kaupunkien väestöryhmien asumisessa kasvoivat, 
kun varakkaiden asunnot entisestään kasvoivat kai-
kista vähävaraisimpien asuessa yhä aikaisempia asuin-
rakennusmalleja edustavissa taloissa – yksinäis- ja 
parituvissa.

Maaseudulla asumistaso oli kaupunkeja alhaisempi – 
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esimerkiksi Itä-Suomessa asuttiin 1800-luvulla yleisesti 
vielä savutuvissa. Tavallisissa maaseudun asumuk-
sissa oli vain yksi huone, johon saattoi majoittua monia 
sukupolvia ja joskus myös kotieläimiä. Asunnon pin-
ta-ala riippui varallisuudesta, ei asuntokunnan koosta. 
Suurperheiden määrä oli kuitenkin alkanut pienentyä 
jo 1700-luvulla. Tämä yhdessä ympäröivän luonnon 
kanssa helpottivat asumisen ahtautta. (Juntto 1990, 
62–64.) Koska suurin osa suomalaisista asui vielä 
1800-luvulla maaseudulla, oli ahtaasti asuminen koko 
väestön tasolla varsin yleinen ongelma. 

Ahtaasti asuminen yleistyi 1800-luvun kuluessa myös 
kaupungeissa, kun ensimmäiset työväenkaupungin-
osat syntyivät 1800-luvun puolivälin jälkeen. Esimerkiksi 
vuonna 1868 vahvistetun kaavan mukaisesti rakennettu 
Tampereen Amuri oli täynnä pieniä yhteiskeittiöasun-
toja, jotka jakoivat keittiön jopa kuuden muun asunnon 
kanssa. (Nikula 2018, 35–36.) Junton mukaan (1990, 
74) sosiaalinen eriarvoisuus näkyi suoraan myös kau-
punkikuvassa varakkaiden rakentaessa asuntonsa kau-
punkien keskeisimmille paikoille, kun vähävaraisemmat 
asuivat kaupunkien laitamilla. 

1800-luku oli Suomessa teollistumisen aikaa ja maa-
talouden omavaraistaloudesta alettiin hiljalleen siirtyä 
markkinatalouteen ja palkkatyöhön. Tämä oli Suomen 
ensimmäisten asuntopoliittisten ideologioiden taus-
talla. (Juntto 1990, 26; Kervanto Nevanlinna 2018, 66). 
1850-luvulla kiinnostuttiin asunto-oloista ja ensimmäi-
seksi asuntopoliitikoksemmekin kutsuttu Sakari Tope-
lius teki tutkimuksen köyhien asunto-oloista. Topelius 
ajoi muun muassa kohtuuhintaista rakentamista työ-
väelle ja kritisoi porvariston tilavia, laajoja edustusti-

loja käsittäviä asuntoja. Varsinaiset uudistukset, kuten 
työväenasuntojen rakentaminen, ajoittuivat kuiten-
kin 1870–1880-luvuille. Kaupunkiympäristö korosti 
ahtaasti asumisen ongelmaa, kun omaa tai edes vuok-
rattua ulkotilaa ei yleensä ollut. Kaupunkiasumisen 
hygieniasta huolestuttiinkin 1850-luvun puolivälissä, 
kun kaupunkien kasvaminen kärjisti terveysongelmia. 
(Juntto 1990, 59; 76–77; Summa 1989, 125–126.) Asu-
mistasoerot alkoivat ensi kertaa herättää kritiikkiä, joka 
kuitenkin vaikutti asumiseen varsin hitaasti.

Koska virallista asuntopolitiikkaa ei ollut teollistumi-
sen alkuvaiheessa, tehtaat alkoivat huolehtia työnte-
kijöidensä asumisesta, ruoasta ja terveydestä. Teh-
dasyhdyskuntiin sekä rakennettiin että niihin siirrettiin 
hirsirakennuksia työntekijöiden asunnoiksi. (Putko-
nen 2018, 230.) 1880-luvulla tehtaat kuitenkin pyrki-
vät rakentamisen sijaan kannustamaan työntekijöitään 
rakentamaan omat asumuksensa. Yleensä työntekijä 
rakensi keittiöllisen yksiön, mutta myös kaksioita raken-
nettiin. Tuolloin toinen huone annettiin yleensä alivuok-
ralaiselle. 1800-luvun lopulla työväenluokka alkoi joka 
tapauksessa vakiintua ja perheellistyä. Työväen perheet 
eivät kuitenkaan saaneet aina asua omissa asunnois-
saan tehdasyhdyskunnissa, vaan heitä saatettiin vel-
voittaa majoittamaan väliaikaista työvoimaa. (Juntto 
1990, 79–80.) Tehtaiden asunnot olivat merkittävässä 
roolissa työväen asumisongelmien ratkaisemissa pit-
källe 1900-luvun puolelle.

Kuva 2.7. Porvoo: Runebergin talon sydänseinäinen poh-
jaratkaisu, 1:200. Lukuisiin huoneisiin kuuluu sali, eteisti-

loja, kamareita, herrainhuone ja keittiö. Pihapiiriin kuu-
luu lisäksi ulkorakennuksia. 
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Tehdasyhdyskunnissa oli oma hierarkiansa. Työläi-
sen asunnossa oli keittiö, huone ja mahdollisesti vint-
tikamari, kun työnjohtajalla huoneita oli jo kaksi. Virka-
miehillä asuntoon puolestaan sisältyi tiloja useampiin 
eri tarkoituksiin. Asuntoon saattoi kuulua olohuone, 
makuuhuone, tarjoiluhuone, keittiö, palvelijanhuone, 
vinttihuone ja ruokasali. Tehtaanjohtaja asui yleensä 
kaikista prameimmin uniikissa huvilassaan. (ibid. 106.) 
Vaikka sääty-yhteiskunta muuttui vähitellen luokka-
yhteiskunnaksi, asumistasoerot säilyivät ja muuttivat 
muotoaan. Erot saman tehdasyhdyskunnan sisällä oli-
vat nykyaikaisiin asuinalueisiin verrattuna varsin suuria.

Eriarvoista asumista

Teollistuminen kasvatti Helsingistä pienen suurkaupun-
gin jo 1870-luvulle tultaessa. Entistä korkeampia kivira-
kenteisia vuokrataloja rakennettiin keskustaan ensim-
mäisen kerroksen liiketiloineen ja puutaloasutus levisi 
uusille alueille. Syntyi työväen kaupunginosia, joissa 
työväki asui puutaloissa erittäin ahtaissa ja vaatimat-
tomissa asunnoissa. Lisäksi työväkeä asui mökeissä 
toisten pihoilla tai kellareissa. Asemakaavoitetun alueen 
ulkopuolelle rakennettavat vapaamuotoiset varattomien 
asuinalueet alkoivat muodostua ongelmallisiksi. Teollis-
tuminen kuitenkin nosti työväen elintasoa sekä maaseu-
dulla että kaupungeissa, sillä aiemmin maaseudulla hei-
kosti toimeen tulevina irtolaisina asuneet pääsivät nyt 
töihin teollisuuslaitoksiin. Kaupunkien keskimääräinen 
asumistaso kuitenkin laski, kun työväenluokan osuus 
kaupunkiväestöstä kasvoi. Maaseudulla teollistuminen 
vaikeutti oman tilan hankkimista ja salvosrakenteis-
ten asuinrakennusten perustyypit säilyivät ennallaan. 
(Juntto 1990, 65–66; 76; 130–131; Kervanto Nevan-

linna 2018, 66; 75; Viljo 1989, 77.) Eri väestöryhmien 
hierarkia korostui paitsi tehdasyhdyskunnissa, myös 
maaseudulla. 

1800-luvun lopussa kaupunkien ja maaseudun välillä 
asumistasoerot kasvoivat edelleen, sillä uudet innovaa-
tiot ja asuntojen varusteet tulivat ensin käyttöön vain 
kaupungeissa. Kuvaavaa on, että samalla kun kaupun-
geissa oli jo sähkövaloa, maaseudulla saatettiin elää 
vielä kaskiviljelyllä päreen valossa (Kervanto Nevanlinna 
2018, 67; Neuvonen 2018, 287). Suurimmissa kaupun-
geissa perustettiin myös vesilaitoksia, jotka mahdollis-
tivat vauraimpien asukkaiden asuntoihin vesiklosetteja 
ja kylpyhuoneita. Ne kuitenkin toimivat vielä palvelijoi-
den voimin. Lämmitysmuotona säilyivät kaakeliuunit. 
(Juntto 1990, 103–104; Nikula 2018, 34; Neuvonen 
2018, 288.) Uusien varusteiden myötä asuminen siirtyi 
entistä enemmän yhden huoneiston tai asuinrakennuk-
sen sisälle erillisten talousrakennusten käydessä kau-
pungeissa yhä tarpeettomammiksi. Samalla ne kuiten-
kin entisestään lisäsivät asumistasoeroja maaseudun 
ja kaupunkien välillä. 

Vaikka rikkaimmat saivat nauttia uusista mukavuuk-
sista, eivät ne vielä laajentuneet työväen käyttöön. Kor-
keat vuokrat pakottivat työväen ahtaaseen asumiseen, 
ja samassa asunnossa saattoi asua useita perheitä. 
Teollistumisen lieveilmiönä kaupunkeihin syntyi sosi-
aalisesti ongelmallisia työväen vuokrataloja. Asunnot 
olivat usein yksihuoneisia ja käytävät yhteisiä. Asuk-
kaita saattoi olla jopa kuusi henkeä huonetta kohden. 
Asukkaat olivat suurimmaksi osaksi tilapäistyönteki-
Kuva 2.8. Eri säädyille tyypillisiä asuntoja Ruotsissa teol-

listumisen alkuvaiheessa.
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jöitä, kerjäläisiä ja irtolaisia. Vuokrataso oli korkea eikä 
edes yhden huoneen vuokrasta usein selvitty ilman ali-
vuokralaisia. Vuokrasuhteet olivat työsuhteiden epäva-
kauden vuoksi lyhytaikaisia. Asumismenoissa voitiin 
joustaa muuttamalla huonompaan asuntoon tai otta-
malla yhdessä vuokranantajansa kanssa samassa huo-
neessa asuvia asukkeja, jotka maksoivat osan vuok-
rasta. Kesällä asunnosta luopuminen ja huonekalujen 
varastoiminen oli yleistä. (Juntto 1990, 76; 84–86; 109; 
161.) Työväen asumisongelmat kärjistyivät teollistumi-
sen kiihtyessä, kun asuntokanta ei kyennyt vastaamaan 
kaupunkien kasvavaan asukaslukuun. Tämä kärjisti 
asumistasoeroja myös kaupunkien sisällä. Rikkaimmat 
asuivat mukavasti lähes nykyaikaisin varustein varustel-
luissa asunnoissaan, kun työväelle jo kohtuullisen nuk-
kumapaikan järjestäminen jokaiselle perheenjäsenelle 
oli työn takana.   

Työväenasuntoyhtiöt syntyivät rinnakkaisena ratkai-
suna vuokrataloille. Niissä asuttiin omistusasunnoissa. 
Ensimmäinen niistä oli Arbetarnes i Helsingfors Bygg-
nadsaktiebolag, jonka asunnot olivat pinta-alaltaan 
37-neliöisiä keittiöllisiä yksiöitä, joilla oli oma puutar-
hapalsta. Useimpien työläisten palkkataso oli kuitenkin 
liian matala työväenasuntoyhtiöissä asumiseen. (ibid. 
86–87, 89.) Työväelle oli siis 1800-luvun lopulla tarjolla 
myös hieman parempaa asumistasoa kaupungeissa, 
joka jäi kuitenkin poikkeukseksi sääntöön.

Vuokrataloja rakennettiin myös ylellisinä kaupunkita-
loina yläluokalle. Niissä oli vähintään kolme keskenään 
samanlaista asuinkerrosta. Tyypillinen porrashuone 
syötti kahteen asuntoon joka kerroksessa. Asunnot oli-
vat ylellisiä ja niissä oli vähintään viidestä kuuteen huo-

netta keittiön lisäksi. Jos huoneisto sijaitsi kadunkul-
massa, siitä rakennettiin yleensä muita rakennuksen 
huoneistoja edustavampi. Pihasiipien asunnot olivat 
huomattavasti vaatimattomampia ja pienempiä, mutta 
kuitenkin suunniteltu alemmalle porvaristolle tai pal-
veluammateissa työskenteleville. Tonttien sisäpihoille 
rakennettiin talousrakennuksia, joissa sijaitsi muun 
muassa varastoja sekä asuintiloja palvelusväelle. Tyy-
pillinen asunto yläluokan vuokrataloissa sisälsi pimeän 
eteisen, pihan puolella keittiön, palvelijanhuoneen, ruo-
kasalin ja lastenhuoneen. Edustustilat olivat kadun 
puolella ja niihin kuului vähintään sali, makuuhuone ja 
herrainhuone, joskus myös salin yhteydessä oleva pie-
nempi seurusteluhuone, förmaaki. Isännän osaan asun-
nosta kuului joskus myös erillisiä tiloja kuten kabinetti 
ja makuualkovi. Suunnittelussa tärkeimpien huoneiden 
ovet pyrittiin sijoittamaan kohdakkain, mikä tarjosi pit-
kän näkymän huoneiston tilojen läpi. Yläluokan elämän-
tapaa leimasivat perinteiset käsitykset edustavuudesta 
ja perhe-elämän julkisuusasteista. (Viljo 1989, 106–
108.) 1800-luvun lopulla yläluokan kaupunkitalot haas-
toivat kartanot asumistason huippua edustavina asu-
muksina. Kartanot jäivät usein kaupunkitaloista jälkeen 
etenkin varustetasossa. 

Junton mukaan (1990, 105–106) yläluokkaisen elämän-
tavan tekivät 1800-luvulla mahdolliseksi teollinen mas-
satuotanto ja maaseudulta kaupunkeihin muuttaneet 
irtolaiset, joita saattoi palkata palvelusväeksi. Asuntojen 
pinta-ala ja huoneluku olivat sitä suurempia, mitä varak-

Kuva 2.9. Ylellisen jugendkerrostalon pohjapiirustus 
Katajanokalta, Luotsikatu 5 1:200. 1901–1903. Suunnit-

telijoina Herman Gesellius, Armas LIndgren 
ja Eliel Saarinen.
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kaammista asukkaista oli kyse. Kenties räikeimmät asu-
misahtauden aiheuttamista eroista yläluokan ja työväen 
välillä näkyivät asuntojen yksityisissä tiloissa. Työväen 
asunnoissa yksityisyys oli vähissä, kun perheet saattoi-
vat joutua ottamaan alivuokralaisia jo valmiiksi ahtaisiin 
hellahuoneisiinsa. Samalla yläluokan asunnoissa huo-
neita riitti jopa edustuskäyttöön asti. 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa asuntoideologinen 
keskustelu vilkastui. Puutteellisten asunto-olojen ter-
veyshaittoja, etenkin sairauksien leviämistä, pidettiin 
asuntopolitiikan keskeisimpänä kysymyksenä aina 
1930-luvulle saakka. (Summa 1989, 126.) Asuntosuun-
nittelun ensimmäisiä ammattiryhmiä olivatkin Jun-
ton mukaan (1990, 132) lääkärit ja insinöörit. Kaupun-
kisuunnittelun aseiksi tartuntatauteja vastaan otettiin 
valo, ilma ja avoimempi rakennustapa. Aiemmin raken-
nusoikeutta ei ollut Viljon mukaan juuri rajoitettu, mutta 
nyt sitä alettiin suitsia auringonvalon saannin takaami-
seksi. (Juntto 1990, 104; Viljo 1989, 107–108). Summa 
kertoo (1989, 126), että lisäksi surkeiden asunto-olo-
jen pelättiin heikentävän työväenluokan tuottavuutta ja 
aiheuttavan poliittisen radikalismin lisääntymistä. Asu-
misen epäkohdat johtivat sitä koskevien normien syn-
tymiseen. Asumisahtaus yhdistettiin yhä vahvemmin 
terveysongelmiin.

1800-luvulla asumiselta vaadittiin pysyvyyttä, perheen 
ulkopuolisten poistamista asunnosta sekä asunnon riit-
tävää ilmatilaa. Vaikka perheille haluttiin omat asun-
tonsa, ei perheenjäsenten yksityisyyteen vielä kiinnitetty 
huomiota, eikä vaatimuksia yhdestä asuinhuoneesta 
asukasta kohti vielä esiintynyt. Ihanneasuntona työ-
väenluokan perheille lapsiluvusta riippumatta pidettiin 

keittiöllistä yksiötä. Edes tätä tavoitetta ei silti saavu-
tettu, sillä yleisin työväenasunto oli vuokrattu huone, 
jossa asui perheen lisäksi asukkeja.  Ennen ensim-
mäistä maailmansotaa normien osalta tyydyttiin tervey-
den turvaamiseen sekä vähimmäisiin toimiin yhteiskun-
tarauhan säilyttämiseksi. Ennen pitkää työväki pystyi 
maksamaan yksiönsä vuokran ilman asukkeja. (Juntto 
1990, 130–131.) Vaikka asumista määrittävät normit 
olivat vielä kevyitä, edustivat ne kuitenkin pyrkimystä 
toteuttaa parempia asuntoja myös köyhimmille väestö-
ryhmille. Keskeisimpänä ongelmana pidettiin ahtaasti 
asumista. 

1800-luvulla suurimmat asunnot laajenivat entisestään, 
mutta perinteiset pohjaratkaisut pitivät myös pintansa 
etenkin maaseudulla. Erot asumisessa kaupunkien ja 
maaseudun välillä kasvoivat, kun nykyaikaiset varusteet 
sähkövalosta vesijohtoihin otettiin käyttöön toistaiseksi 
vain kaupungeissa. Kaupungeissa asumisen ongelmat 
kuitenkin kärjistyivät asumistasoeroiksi yläluokan ja työ-
väenluokan välillä. Sekä työväen että maaseudun tilatto-
mien asukkaiden asuminen oli ahdasta ja epävarmaa. 
Asunnoissa ei ollut yksityisiä tiloja eikä kaupunkien 
varakkailla jo yleistyneitä mukavuuksia kuten sähköva-
loa ja vesijohtoa. Ahdas asunto saatettiin lisäksi joutua 
jakamaan alivuokralaisten tai asukkien kanssa. Työväen 
kurjat asumisolosuhteet johtivat ensimmäisten kaik-
kia asuntoja koskevien normien luomiseen. 1900-luvun 
taitteessa asumistasoerot alkoivat kaventua, kun ylä-
luokan asuntoja rationalisoitiin yksinkertaisemmiksi ja 
nykyaikaisemmiksi – porvarillisista edustustiloista alet-
tiin hiljalleen luopua. Idea modernista asumisesta alkoi 
kehittyä, vaikka sitä saatiinkin varsinaisesti vielä odot-
taa muutama vuosikymmen. 

2.3 1900–1919 – 
Puutarhakaupunkeja ja 
työväenasuntoja

Puutarhakaupunkiaate ja uudet normit

Helsingin voimakas kasvu jatkui 1900-luvun alussa, 
vaikka ensimmäinen maailmansota ja Suomen sisäl-
lissota hidastivat sitä 1910-luvulla. Vuosisadan alussa 
kaupunkirakentamisen tyylisuunnaksi muodostui 
jugend. Jugend suosi veistoksellisia ja epäsäännöllisiä 
ratkaisuja. Asunnon valoisuus ja kodikkuus nousivat 
sen edustavuutta tärkeämmiksi. Asuntoja loisteliaissa 
jugendrakennuksissa saattoi olla vain yksi kerrosta 
kohti. (Helsingin kaupunki 2006, 7; Nikula 2018, 36.) 
Jugend jäi kuitenkin lähinnä yläluokan tyylisuunnaksi, 
sillä maaseudulta kaupunkiin muuttaneiden alhainen 
elintaso siirtyi heidän mukanaan maalta kaupunkiin. 
Junton mukaan (1990, 113) asumisahtautta pidettiin 
kaupungissa haitallisempana kuin maaseudulla, sillä 
kivikaupungissa ei ollut omaa ulkotilaa ja luontoa, johon 
asunnon ahtautta olisi voinut paeta. 

Kaupunkien kasvaminen, teollistuminen ja kurjat asu-
misolosuhteet herättivät 1800-luvun lopun Euroopassa 
vastareaktion – puutarhakaupunkiaatteen. Aatteen 
luoja oli englantilainen Ebenezer Howard, joka halusi 
yhdistää maaseudun ja kaupunkien hyvät puolet. Puu-
tarhakaupunkeihin haluttiin ihmisiä kaikista sosiaaliluo-
kista, joskin väkiluku haluttiin pitää maltillisena. Helsin-
gissä puutarhakaupunkialueita olivat Vallila ja Tapanila. 

Rakentamista säänneltiin tarkasti ja asuntojen jälleen-
myyntihintoja rajoitettiin. Myös asumista rajoitettiin 
säännöillä, jotka esimerkiksi kielsivät asukkien ottami-
sen asuntoon. Asuntosuunnittelu pyrki tasa-arvoisuu-
teen. Suomessa puutarhakaupunkeihin muuttaneet 
asukkaat olivat kuitenkin yleensä hyväosaisia ja asun-
not muodostuivat työväelle liian kalliiksi, vaikka esimer-
kiksi Tapanilaan suunniteltiin asuntoja nimenomaan 
heitä ajatellen. (Juntto 1990, 122–124; 126.) Puutar-
hakaupunkiaate nosti työväen suuremmat ja laaduk-
kaammat asunnot tavoitteekseen. Asumista rajoittavilla 
säännöllä haluttiin välttää ahdasta asumista ja korostaa 
perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä tarjoamalla kul-
lekin perheelle oma asunto. Köyhimmillä ei kuitenkaan 
ollut varaa toteuttaa tätä ihannetta. Asumistason paran-
tamisyrityksissä törmättiin elinkustannusten ja tulota-
son muodostamaan muuriin.

Työväelle perustettiin puutarhakaupunkiaatteen hen-
gessä myös siirtolapuutarha-alueita ja kesämajoja vas-
tapainoksi tehdastyölle. Taustalla oli ajatus raittiin ilman 
suotuisista vaikutuksista terveydelle. Suomen ensim-
mäiset siirtolapuutarhat rakennettiin 1910-luvulla. (Hau-
tajärvi 2018b, 62.) Nikulan mukaan (2018, 36) puutar-
hakaupungit mullistivat asumisen suunnittelun. Nyt 
väljyyttä ja luontoa kaupungeissa alettiin arvostaa aiem-
paa enemmän, mikä loi pohjaa tulevalle funktionalismin 
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tyylisuunnalle. Vielä 1800-luvulla oltiin korostettu kau-
punkimaisia ratkaisuja.

Puutarhakaupunkiaatteen myötä 1910-luvulla parhaana 
pidetyksi asuntotyypiksi nousi omistustontilla vapaasti 
seisova yhden perheen talo. Silti myös varakkaam-
mat kaupunkilaiset asuivat yleensä vuokralla kerrosta-
loissa. Puutarhakaupungeissakin samoissa rakennuk-
sissa perheen kanssa asui yleensä myös alivuokralaisia 
eivätkä kaikki perheet omistaneet kotejaan. (Juntto 
1990, 125.) 1900-luvun pientaloasumisen juuret ovat 
kuitenkin Sanaksenahon mukaan (2017, 47) juuri näissä 
puutarhakaupunkiaatetta edustavissa huvilakaupungi-
nosissa, jotka toivat ihanteen pientalomaisesta asumi-
sesta myös porvarien ja työväestön keskuuteen. Maa-
seutu nousi ajatuksissa asumisen ihanteeksi, vaikka 
todellisuus maaseudulla asumisesta oli toinen.

Vuonna 1910 Hannes Gebhard totesi asunnottomuu-
den olevan hyvin yleistä maaseudun työväestön keskuu-
dessa. Vain vajaa neljännes maaseudun asukkaista oli 
tilallisia, reilu neljännes vuokraviljelijöitä eli torppareita ja 
lähes viidennes kokonaan ilman asuntoa. Irtolaisuus oli 
yhä suuri ongelma. Erot asumistiheydessä eri alueiden, 
väestöryhmien ja eri kokoisten asuntojen välillä olivat 
suuria. Ahtaimmin asutuissa kunnissa asumistiheys oli 
keskimäärin lähes viisi henkilöä huonetta kohti, kun asu-
minen oli maalaiskunnissa ja Helsingissä yli kaksinker-
taisesti väljempää. (Gebhard 1910 cit. Juntto 1990, 68.) 

Maaseudulla suurimmat asunnot olivat tilallisten 
omistuksessa, kun torpparit ja mäkitupalaiset asuivat 
yhden tai kahden huoneen asunnoissa. Kaikista maa-
seudun rakennuksista yli 70% oli yksi- tai kaksihuo-

neisia. Asumisahtautta lisäsi se, että maaseudulla oli 
talvisin tapana jättää peräkamareita tyhjilleen ja läm-
mittämättä. Maaseudulla ja kaupunkien työväen kes-
kuudessa rakentaminen nojasi omavaraisuuteen. Tästä 
syystä maaseudun rakennusten taso oli yleensä huono, 
sillä omatoimisesti rakennetut rakennukset uhmasivat 
virallisia käsityksiä paloturvallisuudesta, estetiikasta 
ja hygieniasta. (Juntto 1990, 69–71; Neuvonen 2018, 
280–281.) Vaikka asumistaso parani kaupungeissa, jäi 
tilanne maaseudulla vielä kutakuinkin ennalleen. 

Tehtaat rakennuttivat työntekijöilleen 1900-luvun alussa 
malliasuntoalueita, joista esimerkillisimpänä pidettiin 
Havin saippuatehtaan rakennuttamia kahden perheen 
pientaloja Viipurissa. Kussakin asunnossa oli alaker-
rassa tilava keittiö ja kamari, yläkerrassa ullakkohuone 
sekä oma piha. Yleensä tehtaiden tuottamat asunnot 
olivat kuitenkin yksihuoneisia. Vähitellen työläiset alkoi-
vat kuitenkin vaatia asuntohuollon sijaan enemmän 
palkkaa, mikä johti tehdasyhdyskuntien asuntohuollon 
yksityistymiseen. Työväenasunnoista alkoi 1910-luvulla 
olla pulaa ja työntekijöiden kävelymatkat kotoa töihin 
kävivät pitkiksi. (Böök 1911, cit. Juntto 1990, 81; Juntto 
1990, 80–89; 126.) Teollistuminen ja tehtaiden harjoit-
tama asuntotuotanto eivät yksin riittäneet työväen asu-
misongelmien ratkaisuksi. 

Vähävaraisten asunnot olivat vuosisadan alussa yleensä 
yhden huoneen asuntoja, joihin jouduttiin ottamaan 
lisäksi asukkeja. Erityisen huono asumistaso oli Helsin-
gissä Kallion alueella, jossa eläminen sijoittui suurelta 

Kuva 2.10. Havin tehtaan työväenasuntojen 
pohjapiirustus, 1:100.
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osin pihalle, jolla sijaitsivat yhteinen vesikraana, lika-
kaivo, käymälät ja pyykkitupa. Kolmasosassa asuntoja 
oli alle kymmenen kuutiota ilmatilaa henkilöä kohti. Vuo-
sisadan alussa asunnon ahtautta mitattiin pinta-alan 
ja huoneluvun sijaan tilavuudella, mikä oli yhteydessä 
huoleen työväenasuntojen terveellisyydestä. W.J. Suck-
sdorff asetti vuonna 1900 työväenasuntojen liika-asu-
tusnormit, joiden mukaan tavoiteasunnossa oli ilmatilaa 
asukasta kohti vähintään 20 kuutiota. Jos ilmatilaa oli 
10–20 kuutiota, asuntoa pidettiin lievästi liika-asuttuina, 
kun 5–10 kuutiota asukasta kohden asetettiin vakavan 
liika-asutuksen rajaksi. Samaan aikaan otettiin käyttöön 
monia yleishyödyllisiä lakeja, kuten asemakaavoitusta, 
rakennusvalvontaa ja yleiskaavoitusta koskevat lait. 
(Hautajärvi 2018a, 18; Juntto 1990; 112–113; 337.) 

Vertailun vuoksi nykyisin yleisellä 2,6 metrin huone-
korkeudella vuoden 1900 asuntojen tilavuusrajoja vas-
taaviksi pinta-aloiksi saadaan 7,7 m2, 3,8–7,7 m2 ja 
1,9–3,8 m2 asukasta kohden. Asumisahtaus oli vuo-
sisadan alussa täysin eri mittakaavan ongelma kuin 
nykyisin ahtaaksi mielletty asuminen. Niukasti mitoite-
tussa 2010-luvun 40-neliöisessä kaksiossa asuva viiden 
hengen perhe ei olisi 1900-luvun alun normien mukaan 
vielä asunut ahtaasti. Lisäksi huonekorkeus oli vuosisa-
dan alun asunnoissa yleensä korkeampi kuin nykyasun-
noissa, joten pinta-alaa asukasta kohti oli vielä edellä 
laskettuja arvojakin vähemmän. Kuvasta 2.12 havai-
taan, ettei tämäkään asumisväljyysstandardi toteutu-
nut laajasti suomalaisissa kaupungeissa 1900-luvun 
alussa.

Työväen asunnot ja varustetaso

Työväen asunnoissa pöytäkaappi sekä vesi- ja lika-
sanko muodostivat keittiökaluston. Sama kaluste toimi 
sekä ruoanlaittovälineenä että ruokapöytänä. Vanhem-
milla oli parisänky, mutta nuoremmat lapset joutuivat 
nukkumaan yhteisellä sohvasängyllä pienimpien las-
ten nukkuessa kehdossa. Vanhemmat lapset nukkui-
vat erilaisissa tilapäisesti kyhätyissä makuupaikoissa. 
Työväen kodeissa jouduttiin nukkumaan myös tuo-
leilla tai oljilla lattialla sopivien kalusteiden puuttuessa. 
Paremman luokan työläiskodissa oli 1900-luvun alussa 
ehjät huonekalut, keinutuoli, tauluja, kaikille nukkuma-
paikat, sähkövalo, avattavat ikkunat, oma keittiö sekä 
tapetoidut seinät. Tähän tasoon ylsi kuitenkin vain 
10–20% työväenluokasta. Yleensä perheen ainoassa 
huoneessa asui vielä lisäksi tilapäisiä asukkeja – esi-
merkiksi Kalliossa niitä oli lähes puolessa työväenasun-
noista. (Juntto 1990, 114–115.) Asuminen ahtaassa 
1900-luvun alun työläiskodissa vaati kekseliäisyyttä. 
Ahtaassa asunnossa jouduttiin luopumaan yksityisyy-
destä ja jakamaan monet arkielämään liittyvät tilat mui-
den asuntokuntien ja alivuokralaisten kanssa.

Työväelle oli tarjolla myös yhteiskeittiöasuntoja, joissa 
kullakin perheellä oli oma pieni huone yhteisen keit-
tiön sijaitessa huoneiden keskellä.  Rakennustyyppi oli 
yleinen esimerkiksi Tampereen Amurissa. Asuminen 
yhteiskeittiöasunnoissa oli ahdasta – irtaimisto koostui 
yleensä vain vuoteesta ja muutamasta tuolista. Kaap-

Kuva 2.11. Työläiskodin tyypillinen sisustus 1900-luvun 
alussa. 

Kuva 2.12. 20 kuution asumisväljyysnormin toteutumi-
nen eräissä kaupungeissa vuonna 1900.
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peja ei ollut eikä ikkunoita voinut avata raittiin ilman 
saamiseksi. Yhteiskeittiöasuntojen huono asumistaso 
osaltaan vähensi myöhemmin yhteisöllisen asumi-
sen suosiota. (ibid. 115.) Heikko asumistaso oli myös 
1960-luvulla osasyyllinen, kun Amurin yhteiskeittiöasun-
toja sisältäneitä puisia asuinkortteleita purettiin lamel-
litalojen tieltä. Tuolloiset kaavoittajat perustelivat pur-
kamista asumistiheydellä, liikenteen lisääntymisellä ja 
ahtaiden umpikorttelien pimeydellä. (Suodenjoki s.a.) 
Jos tuotettujen asuntojen asumistaso on alusta alkaen 
heikko, on riskinä, että ajan oloon asuinrakennus pää-
dytään purkamaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, 
jos elintaso nousee sikäli, ettei asuntoihin löydy enää 
kiinnostuneita asukkaita eivätkä asunnot jousta muut-
tuneisiin asumistarpeisiin. Nämä kriteerit voivat tule-
vaisuudessa täyttyä myös 2000-luvulla tuotettujen pie-
nasuntovaltaisten asuinkerrostalojen kohdalla.

Vaikka työväen asumistaso oli alhainen, vei vuokra hei-
dän pienistä ansioistaan suuren osan ja kohtuulliset 
asumiskustannukset saavutettiin asunnon terveellisyy-
destä ja laadusta tinkimällä. Omistusasunnon hankin-
taa vaikeutti korkea omarahoitusosuus ja lainamark-
kinoiden kehittymättömyys. Koska työväki ei voinut 
itse ratkaista ongelmallista asumistilannettaan, syntyi 
tarve asuntopolitiikalle, joka olisi tasoittanut tilannetta. 
Kiinnostuminen kansanterveydestä johti selvityksiin 
makuuhuoneiden tilavuudesta ja ikkunoiden pinta-alan 
suhteesta lattiapinta-alaan. Lisäksi selvitettiin tarttuvien 
tautien yleisyyttä, asukkien määrää ja vuokrien osuutta 
tuloista ja tarjottiin neuvontaa. Epäterveellisten asun-
tojen käyttöä ei kuitenkaan voitu kieltää, koska tilalle ei 
olisi ollut tarjota muitakaan asumuksia. Vuonna 1910 
perustettu asuntoreformiyhdistys halusi kirjata lakiin 

minimirajat asuntojen tilavuudelle. (Juntto 1990, 60; 95; 
98–99; 111–113; Putkonen 2018, 235–236.) Asuntojen 
koon minimirajojen asettamisessa oli sama ongelma 
kuin nykyisin – jos minimirajan asettaa tai sitä korot-
taa, poistuu markkinoilta halvimpia asumisvaihtoehtoja. 
Asumiskustannukset ovat yksi keskeisimmistä haas-
teista asumistason korottamisen ja tilavien asuntojen 
tuottamisen edessä.

1900-luvun alussa asuntopolitiikan lähtökohdaksi muo-
dostui työväen perheiden tukeminen. Tilannetta haluttiin 
helpottaa paradoksaalisesti pitämällä työväen asunnot 
niin pieninä, ettei niihin voitu ottaa asumaan ulkopuo-
lisia asukkeja. Keittiö haluttiin pienentää niin pieneksi, 
ettei sitä voinut käyttää nukkumapaikkana kuten perin-
teisesti työväenasunnoissa oli tehty. Kollektiivista asu-
mista haluttiin vähentää, vaikka yhteisöllinen asuminen 
oli ollut perinteistä Suomen maaseudulla. Yksityisyyttä 
asuntojen sisällä haluttiin lisätä asumistason paran-
tuessa pyrkimällä vanhempien ja lasten erillisiin tiloihin 
asunnossa yhteisten tilojen kustannuksella. Asunnossa 
tuli olla useita huoneita ja erityinen keittotila. Vanhem-
mille ja lapsille haluttiin omat makuuhuoneensa ja asun-
toihin haluttiin saada vesijohto ja viemäri. (Juntto 1990, 
99–102; 117–119; 121.) Minimiasunto määriteltiin nyt 
monipuolisemmin kuin vain tilavuuden perusteella. 
Uudet vaatimukset määriteltiin kuitenkin yhteiskunnan, 
ei asukkaan toiveiden, näkökulmasta. Työväen asumis- 
ja elintapoja haluttiin säännellä voimakkaasti radikali-
soitumisen pelossa. 

Kuva 2.13. Työläisten asuntoja Helsingissä: Sadan mar-
kan villat, 1904. 1:200. Kussakin villassa oli neljä asun-

toa, jotka koostuivat  huoneesta ja keittiöstä. Lisäksi 
rakennuksissa oli ullakko ja kellari.
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Varustetason kehittyminen 1900-luvun alussa oli 
nopeaa. Lämmitysjärjestelmäksi yleistyivät huone-
kohtaiset uunit, jotka olivat yleensä kaakelipintaisia 
kakluuneja, peltisiä pönttöuuneja, keittiöiden helloja tai 
maalaistalojen suuria tuvan uuneja. Varakkaimmissa 
taloissa oli halkohissejä palvelusväen portaikkojen 
yhteydessä lämmittämisen järjestämistä varten. Myös 
henkilöhissejä alettiin rakentaa 1900-luvun alussa yli 
neljäkerroksissa taloissa samalla, kun sähkövalo tuli 
työväen käyttöön. Keskuskeittiöllisissä taloissa ruoka 
toimitettiin asukkaille ruokahisseillä. Myös keskusläm-
mitys ja vesivessat alkoivat yleistyä asuinrakennuksissa 
1910-luvulta alkaen. Puhelimet, kylpyammeet ja juok-
seva vesi lisäsivät asumismukavuutta. Uutuudet olivat 
kuitenkin vain ylä- ja keskiluokan tavoitettavissa, sillä 
maaseudulla asuvat ja työväestö saivat ne käyttöönsä 
yleensä vasta 1950–70-luvuilla lähiöihin muuton yhtey-
dessä. Toisaalta myös merkkejä yläluokan asuntojen 
modernisoitumisesta oli havaittavissa, sillä keskuskeit-
tiöllisten talojen asunnoissa huoneita oli yleensä vain 
kaksi tai kolme, kun erillisiä palvelijoiden tiloja ei tarvittu. 
(Hautajärvi 2018a, 9; Neuvonen 2018, 287–289; Nikula 
2018, 39.) Parhaiten varusteltujen asuntojen taso alkoi 
jo olla modernien asuntojen tasolla. Asumistasoerot 
väestöryhmien välillä kaventuivat, kun ensimmäiset 
moderneista innovaatioista tulivat jo työväenkin käyt-
töön ja varakkaimpien asunnot alkoivat palveluskunnan 
vähenemisen myötä hiljalleen pienentyä. Vielä oltiin kui-
tenkin kaukana tasa-arvoisesta asumisesta.

Itsenäistymisen jälkeen Suomen taloudellinen ja poliit-
tinen tilanne olivat vaikeita. Kaupunkirakentaminen oli 
kuitenkin itsenäisen Suomen ensimmäisen vuosikym-
menen aikana vilkasta, sillä sodanjälkeinen asuntopula 

oli suuri. Asumistasoeroja kuvaa hyvin se, että tarvit-
tavien asuntojen määrää laskettiin eri yhteiskuntaluo-
kille erikseen, koska tarvittavia asuntoja pidettiin varsin 
erilaisia. Vuosisadan vaihteen jugend vaihtui hiljalleen 
klassismiin ja viihtyisyys parani, kun kortteleiden pihat 
kaavoitettiin yhteisiksi puistoiksi myös työväen asuin-
kortteleissa. Vuoden 1919 asuntokomitea sai tehtäväk-
seen selvittää, miten yleishyödyllinen rakennustoiminta 
saataisiin käyntiin. Todettiin, että valtion ja kuntien tuki 
uusien asuntojen vuokrien tasaamiseksi olisi välttämä-
töntä. (Juntto 1990, 143–144; Nikula 2018, 38.) 

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 1800-
luvulla alkanut asumistason kehitys jatkui. Puutarha-
kaupunkiaate loi pohjan etenkin toisen maailmansodan 
jälkeen syntyneelle pientaloihanteelle. Nyt kiinnitettiin 
myös entistä enemmän huomiota työväen asumisoloi-
hin ja terveyteen sekä laadittiin ensimmäiset asumisen 
minimejä määrittävät normit. Ne laajenivat koskemaan 
paitsi asuntojen kokoa, myös tilallisia ominaisuuksia 
kuten huonejakoa. Normit vaikuttivat käytännössä asu-
miseen kuitenkin vain vähän, eikä asuminen juurikaan 
muuttunut. Kaupungeissa asuntojen varustelu kehittyi 
ja osa moderneista mukavuuksista laajeni koskemaan 
myös työväen asuntoja. Asuntopolitiikan kehityksen ja 
sotien aiheuttaman asuntopulan myötä 1920-luvusta 
muodostui ensimmäinen Suomen sosiaalisen asunto-
tuotannon vuosikymmen.

Kuva 2.14. Keuhkotautisten asuintalot, Helsinki 1924.  
1:200. Rakennukset suunnitteli  kaupungin rakennus-

konttorin huonerakennusosasto.
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2.4 1920–1939 – Sosiaalista 
asuntotuotantoa ja 
funktionalismia

Sosiaalisen asuntotuotannon vuosikymmen

Sotien jälkeinen asuntotuotanto oli vilkasta. Vuoden 
1912 tuotantotaso saavutettiin kuitenkin uudelleen 
vasta vuonna 1923. 1920-luvun lopulla nähtiin asun-
totuotannon ennennäkemätön kasvu, mikä aiheutti 
hyväksi havaittujen suunnitteluratkaisujen toistoa 
sekä pohjaratkaisuissa että julkisivuissa. Klassistisia 
kolmesta kuuteen kerrosta korkeita asuinrakennuksia 
rakennettiin runsaasti suurimpiin kaupunkeihin. Kun 
vuosisadan alun jugend oli keskittänyt arkkitehtien 
huomiota asunnon sisätiloihin, klassismissa tärkeim-
mäksi tavoitteeksi muodostui arvokkaan kaupunkiku-
van luominen arkiympäristön taustaksi. Tämä jätti asun-
tosuunnittelulle vähän liikkumatilaa, sillä äärimmäisissä 
tapauksissa julkisivukaavioiden määrittämät ikkunan-
paikat mitoittivat huoneiden leveyden ja rakennusten 
syvä runkosyvyys niiden syvyyden. Ulkoseinien suuntai-
nen sydänseinä loi asuinrakennusten keskelle eteisten 
ja hallien vyöhykkeen, jonka molemmin puolin huoneet 
ja keittiöt sijaitsivat. Tärkeimmät tilat sijoitettiin kadun 
puolelle. Arkisemmat tilat, kuten keittiö, palvelijoiden 
huoneet ja osa makuuhuoneista sijoitettiin pihan puo-
lelle suurimmissa asunnoissa. (Nikula 1990, 149–150; 
Pesonen 2018, 313.) Klassismissa arvokkaaseen kau-
punkikuvaan pyrkineet rakennukset toistuivat kaupun-
gista toiseen lähes identtisinä. Kaavamaisuudestaan 

huolimatta asuntosuunnittelun keinoin luotiin kuitenkin 
myös uusia, sosiaalisia konsepteja. 

Yksi uusista ilmiöistä oli huoneistokokojen sekoittu-
minen asuinrakennuksissa. Klassismi ei jäänyt enää 
vain rikkaiden tyylisuunnaksi. Esimerkiksi Helsingin 
Etu-Töölössä, joka on yksi suurimmista aikakaudella 
rakennetuista alueista, 6–7-kerroksisten umpikorttelei-
den astuntojen koko vaihtelee yksiöstä aina kuuteen 
huoneeseen. Pienimmissä asunnoissa oli keittosyven-
nys ja yhdellä ikkunalla varustettu huone. Keittiötilojen 
entistä tiukempi mitoitus säästi tilaa asunnon muille toi-
minnoille. Suurimmissa asunnoissa toteutui sopusuh-
taisia tilasarjoja, jotka suunniteltiin vielä perinteisen 
porvarillisen elämäntavan mukaisiksi. Sosiaalinen 
asuntotuotanto alkoi nostaa päätään, kun uudenlaisten 
rakennustapojen, normien ja talotyyppien kokeilut ulot-
tuivat myös vähävaraisemmille väestönosille. Esimer-
kiksi uudenlaiset suurpihakorttelit Helsingin Vallilassa 
toivat yhteispihoineen asumisen mukavuutta myös 
niukimpien asuntojen asukkaille. (Nikula 1990, 151–

Kuva 2.15. 1920-luvun työväenasuntoja Helsingin 
Kivi-Vallilassa.
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153.) Asunnot alkoivat kehittyä aiempaa tasa-arvoisem-
miksi, vaikka asumistasoerot säilyivätkin yhä suurina 
eri yhteiskuntaluokkien välillä. 1920-luvusta muodostui 
kuitenkin Hautajärven mukaan (2018, 10–12) laajojen 
sosiaalisten uudistusten vuosikymmen, kun tavoitteeksi 
asetettiin ilmaiset koulutus, terveydenhuolto, sosiaali-
turva, kirjastolaitos ja kulttuuripalvelut. Joukkoon sopi 
ajatus myös sosiaalisesta asuntotuotannosta.

Myös pientalotyyppejä kehitettiin kohtuuhintaisiksi per-
heasunnoiksi. Sanaksenahon mukaan (2017, 50) jo 
vuosisadan alussa syntynyt omakotiaate sai vauhtia 
vasta 1920-luvulla, kun työväen pientaloasumista tuet-
tiin sosiaalihallituksen (myöhemmin sosiaaliministeriö) 
myöntämin lainoin sekä kaupunkien laatimin asema-
kaavoin. Omakotiaatetta levitettiin arkkitehtien laatimin 
tyyppitalosuunnitelmin. Pientaloja rakennettiin suurille 
tonteille ja yleensä niihin kuului hyötypuutarha. (Lehto-
vuori 1999, 46.) Työväelle haluttiin luoda esteettisesti 
laadukkaita ja terveellisiä asuinympäristöjä. 

Kenties tunnetuin 1920-luvun pientaloympäristö on 
1920–25 rakennettu Helsingin Puu-Käpylä, jossa klas-
sismin hengessä koristellut yksi- ja kaksikerroksiset 
puutalot tarjosivat käytännöllisiä asuntoja työväelle. 
Käpylän puutalot muodostivat puutarhoineen uuden-
laisen pohjoismaisen klassismin ja puutarhakaupungin 
liiton. Käpylästäkin aiottiin aluksi rakentaa vuokraka-
sarmialue hellahuoneineen työväen asuntopulaa paik-
kaavaksi hätäratkaisuksi. Lopulta parempaa asumis-
tasoa toteuttavaa puutarhakaupunkia pientaloineen 
pidettiin parempana ratkaisuna. Käpylän tavoitteeksi 
muodostui sosiaalisesti ja rakennustaiteellisesti ensi-
luokkainen alue. Asemakaavan suunnittelijaksi valit-

tiin Birger Brunila ja rakennusten suunnittelijaksi Martti 
Välikangas. Puu-Käpylän tapaiset sosiaaliset hankkeet 
edustivat kuitenkin vain vähäistä osaa asuntotuotan-
nosta. (Juntto 1990, 127–128; 182–184; Nikula 2018, 
38–39; 1990, 151–152). Sosiaalinen asuntotuotanto jäi 
Suomessa kokeiluiksi. Puu-Käpylän vuokrakasarmeja 
parempaan asumistasoon tähdännyttä ratkaisua voi-
daan pitää onnistuneena, sillä alue on säilynyt nykypäi-
väänkin saakka pidettynä asuinalueena.

Pientaloja rakennettiin 1920-luvulla sosiaalihallituksen 
lainavaroin paitsi asutuskeskuksiin, myös maaseudulle. 
Vuonna 1927 perustettu omakotirahasto lainoitti asu-
mista maaseudulla, kun maaseudun heikkojen asun-
to-olojen pelättiin kiihdyttävän maalta muuttoa. Maa-
seudun asunto-oloja oltiin pyritty parantamaan myös 
sisällissodan jälkeen. Torpparit vapautettiin ja heille 
jaettiin maata, minkä ansiosta perustettiin uusia maati-
loja. Ne olivat kuitenkin pieniä ja tulivat heikosti toimeen, 
minkä vuoksi torpparien asumistaso ei juurikaan kohen-
tunut. Pientilojen perustaminen jatkui kuitenkin myös 
1930-luvulla, jolloin ryhdyttiin myös selvittämään uudis-
tuksen vaikutuksia maaseudun asumistasoon. Asunto-
jen varustetaso säilyi heikkona. Vesijohdot, sähkö ja vie-
märit olivat maaseudulla saatavilla vain harvoille. Osalta 
puuttui jopa kaivo ja avattavat ikkunat. Asumistasoerot 
erikokoisten tilojen välillä kasvoivat – mitä enemmän 
tilalla oli peltopinta-alaa, sitä suurempi oli myös sen 
asuinrakennus.  Asuntojen pinta-alat jäivät maaseudulla 
keskimäärin vaatimattomiksi, kun yhden huoneen asun-

Kuva 2.16. Esimerkki Kivi-Vallilan suurpihakortteleista: 
As. Oy Sture, Sturenkatu 40, 1926–1927.  Suunnittelijana 

arkkitehti Akseli Toivonen.
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not olivat keskimäärin 21-neliöisiä ja kahden huoneen 
asunnot 37-neliöisiä. Pienimmät asunnot olivat yleensä 
huonokuntoisimpia. Perhekoon pieneneminen sekä ali-
vuokralaisten, asukkien ja palvelijoiden väheneminen 
paransivat kuitenkin keskimääräistä asumistasoa sekä 
maalla että kaupungeissa. (Juntto 1990, 137–141; 184.) 

Kiinnostavasti yhden ja kahden huoneen asuntojen 
pinta-alat 1930-luvun maaseudulla vastasivat nykyi-
sinkin tuotettavien pienimpien kerrostaloyksiöiden ja 
kaksioiden pinta-aloja. Vaikka kaupungeissa tehtiin 
1920–1930-luvuilla joissain määrin onnistuneita sosi-
aalisesti tasa-arvoisempaan asuntotuotantoon tähtää-
viä uudistuksia, eivät maaseudulla tehdyt uudistukset 
onnistuneet parantamaan vähäosaisimpien asumista-
soa. Muutoksia saatiin aikaan lähinnä tilojen hallinta-
muodossa, sillä asumistason konkreettiset parannuk-
set jäivät olemattomiksi ja eriarvoisuuden kasvu jatkui. 
Omien pientilojen järjestäminen entisille torppareille 
ei vaikuttanutkaan heidän asumistasoonsa toivotulla 
tavalla. 

Vaikka maaseudulla uudistukset jäivät vähäisiksi, 
parani työväen asumistaso kaupungeissa ja tehtailla 
1920-luvulla, kun uusiin työväenasuntoihin tuli keski-
määrin yksi huone lisää. Yksiöissä ja kaksioissa asumi-
nen yleistyi, mikä mahdollisti yksineläjien muuton omiin 
asuntoihinsa toisten nurkissa asumisen sijaan. Asun-
tokunnat pienenivät ja esimerkiksi Helsingissä asu-
misväljyys kasvoi, vaikka asuntojen keskikoko pieneni 
(Helsingin kaupunki 2006, 7). Asukkeina asuminen säi-
lyi kuitenkin verrattain yleisenä, mikä johtui koko 1920-
luvun ajan nousseesta vuokratasosta ja asuntopulasta. 
1920-luvun runsas asuntotuotanto taittui 1930-luvun 

alun lamassa, mikä pahensi tilannetta. Laman vaiku-
tukset näkyivät asuntotuotannossa aina 1950-luvulle 
saakka. Niitä voimisti asuntotuotannon keskittyminen 
yksityisille yrityksille, gryndereille, sillä se oli nostanut 
asuntojen hintoja nousukaudella.  (Juntto 1990, 150–
152; 158–161; Nikula 2018, 43; Summa 1989, 127.) Ylei-
nen taloustilanteen kehitys on ollut kautta historian yksi 
keskeisimmistä tekijöistä asumista koskevien muutos-
ten taustalla. Suomalainen asuntotuotanto on saanut 
uusia suuntia etenkin laskusuhdanteissa.

Vaikka työväen asumistaso parani, ahtaasti asuminen 
säilyi yleisenä. Vuonna 1920 neljännes kaupunkilai-
sista ja kolmannes koko maan asukkaista asuivat asun-
noissa, joissa oli yli kolme henkilöä huonetta kohden. 
Asuntojen keskipinta-ala säilyi pienenä ja vielä vuonna 
1938 yksiöiden keskipinta-ala oli vain 16–23 neliötä ja 
kaksioiden 29–42 neliötä. Asunnoissa ei yleensä ollut 
erillistä keittokomeroa tai märkätiloja. Tilannetta kuiten-
kin paransi vuosi vuodelta se, että uudet asunnot olivat 
vanhoja suurempia. Lisäksi tehtiin uusia asuntopoliitti-
sia linjauksia. Ahtaasti asuminen määriteltiin uudelleen 
– nyt asunnossa tuli olla 15 kuutiota aiemman 5–10 
kuution minimin sijaan. Myös asunnontarkastukset ja 
epäterveellisimpien asuntojen kieltämine tähtäsivät työ-
väen asunto-olojen parantamiseen. (Juntto 1990, 146; 
161.) Pyrkimykset asumistason parantamiseen näkyi-
vät siis paitsi asuntotuotannon ja -suunnittelun, myös 
lainsäädännön tasolla. 

Kuva 2.17.Puisen asuinrakennuksen ensimmäisen ker-
roksen sekä sauna- ja käymälärakennuksen pohjapii-

rustukset  Helsingin Puu-Käpylästä 1920-luvun alusta. 
1:200.
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Yhteiskunnallisten instituutioiden lisäksi myös tehtaat 
ymmärsivät, että työväen kodeilla oli ratkaiseva merki-
tys työn tuottavuuden kannalta. Työväkeä sitoutettiin 
työpaikkaansa tarjoamalla mieluinen asuinpaikka, joka 
mahdollisti maanviljelyksen ja puutarhanhoidon vapaa-
ajalla. Tehtaat hyödynsivät omakotiaatetta parantaak-
seen työntekijöidensä asuinoloja ja omaa tuottavuut-
taan. 1920- ja 1930-luvuilla työnantajien tarjoama 
asuntohuolto olikin vielä valtakunnallisesti merkittä-
vää. Vuonna 1921 96% tehtaan asunnoista oli yhden 
tai kahden huoneen asuntoja peltotilkkuineen ja puu-
tarhoineen. Vaikka asunnot olivat pieniä, panostettiin 
niiden laatuun ja niitä suunnittelivat maineikkaat ark-
kitehdit. (Anders 1922 cit. Putkonen 2018, 238; Juntto 
1990, 156–158.) 

Laadukkaan suunnittelun myötä tehdasyhdyskuntien 
asunnot edustivat uusimpia asuntosuunnittelun tuulia 
ja rakennetut alueet olivat siten eräitä merkittävimmistä 
funktionalistisen asuntoarkkitehtuurin saavutuksista 
Suomessa. Alvar Aalto suunnitteli vuonna 1936 Suni-
lan teollisuusyhdyskunnan ja vuosina 1937–38 asun-
toja Kauttuan ruukkiympäristöön. Myös muut tehtaat 
rakennuttivat asuinalueita, mikä työllisti arkkitehteja. 
Sunilassa asunnoissa näkyi vielä sosiaalinen hierarkia, 
sillä työntekijät, työnjohtajat, insinööri ja tehtaanjohtaja 
asuivat eritasoisissa asunnoissa. Kaikilla työntekijöillä 
oli kuitenkin modernit ja valoisat asunnot. Joissakin 
tehdasyhdyskunnissa oli kuitenkin yhä vallalla patriar-
kaalisen kontrolloiva ilmapiiri, kun työnantajat tekivät 
asuntoihin yllätystarkastuksia valvoakseen niiden kun-
toa, puhtautta, terveydellisiä oloja ja viihtyisyyttä. (Put-
konen 2018, 244–245; 247.) Vaikka tehdastyöläisten-
kin asunnot modernisoituivat ja 1920-luvulla puhalsivat 

sosiaalisen asuntotuotannon tuulet, ei tehdasyhdyskun-
nissa luovuttu hierarkiasta. Asunnon koko oli edelleen 
riippuvainen varallisuudesta ja asemasta. Mitä lähem-
mäs nykypäivää tullaan, sitä vähäisempi tämä vaikutus 
kuitenkin on, vaikka erot asumistasossa ovat jälleen 
2000-luvulla kasvaneet. Tähän palataan alaluvussa 3.3. 

1920-luvulla alettiin kiittää huomiota myös keskiluo-
kan asumisongelmiin. Porvariston taloudellinen asema 
oli heikentynyt ja se oli keskiluokkaistunut. Asunnot 
muuttuivat palveluskunnan vähenemisen ja taloudel-
lisen paineen vuoksi pienemmiksi ja rationaalisem-
miksi, kun asuntojen ylläpito vaikeutui. Aiemmat säädyn 
asettamat vaatimukset asunnoille hiljalleen poistuivat 
ja keskiluokan asunnoissa pyrittiin säästämään tilaa 
keskittymällä olennaisiin asumistoimintoihin kuten seu-
rusteluun, työhön, lepoon ja taloudenpitoon. Asuntojen 
tilavuus ja pinta-ala pienenivät huonekorkeuden madal-
tuessa ja asunnon tilojen tiivistyessä. (Juntto 1990, 164; 
174–175.) Palvelijattoman arjen sujumiseen liittyvät 
ongelmat pakottivat keskiluokkaistuneen porvariston 
luopumaan edustustiloistaan, mikä pienensi asuntojen 
pinta-alaa. Jatkossa lähinnä ruokailutila ja olohuone 
saisivat toimia kodin edustustiloina vieraiden vastaan-
ottamista varten.

Yllä: kuva 2.18.Paimion parantolan henkilökunnan 
asuntoja, joissa kytköhuoneet mahdollistivat asuntojen 

huoneluvun joustamisen. Alvar Aalto, 1933.
Alla: kuva 2.19. Suninlan tehdasalueen parveketalon 

pohjapiirustus ja leikkaus. Alvar Aalto, 1938.

43 42 



Suunnittelijatkin uskoivat modernin asunnon voittavan 
perinteisen edustavan porvariskodin. Esimerkiksi Aalto 
oli varma, että porvariston edustustilat saisivat jäädä 
historiaan ja että porvaristokin pian muuttaisi 250 neliön 
suurhuoneistoistaan 70 neliön joustaviksi suunnitel-
tuihin moderneihin asuntoihin (Aalto 1930, cit. Nikula 
2018, 43). Sotien välisenä aikakautena Suomen kes-
kiluokka saavuttikin Junton mukaan (1990, 164–165; 
168) modernin asumistason, mutta vähävaraisemmille 
ryhmille se jäi vielä haaveeksi. Asunnoissa ruokailu ja 
muut asumistoiminnot erotettiin toisistaan ja keskiluo-
kan kodeissa alkoi esiintyä tuolloin tarkoituksenmu-
kaiseksi katsottu määrä makuuhuoneita. Porvariston 
keskiluokkaistuminen kavensi keskimääräisiä asumis-
tasoeroja. Salokorven mukaan (1990, 63) asuntotuotan-
non tavoitteeksi nousikin tasa-arvo, sillä teollistumisen 
aiheuttamat kurjat asunto-olosuhteet haluttiin korjata. 
Tässä ei kuitenkaan vielä onnistuttu täysin 1930-luvulla.

Funktionalistinen asunto

1930-luvun laman aikana funktionalismi kehittyi uudeksi 
arkkitehtuurin tyylisuunnaksi. Rakennusten runkosy-
vyys kapeni, mutta asuntojen pohjaratkaisut eivät vielä 
juurikaan muuttuneet. Funktionalismin syntyyn vaikutti 
1920-luvun klassististen asuinrakennuksen, monoto-
nisuus, mikä herätti nuoremmassa arkkitehtikunnassa 
kritiikkiä. Syntyi uusi kaupunkisuunnittelun ihanne, joka 
suosi pientaloja ja vapaasti luonnon helmassa seiso-
via, jopa 10–12 kerroksisia kerrostaloja, jotka sijoitettiin 
omille alueilleen erilleen kaupungin muista toiminnoista. 
Uudet ajatukset syntyivät vastapainoksi paitsi klassis-
mille, myös ahtaille työväen vuokrakortteleille. Laman 
ja sotien vuoksi funktionalistien suunnitelmista vain 

harvat toteutuivat. (Juntto 1990, 175; Kervanto Nevan-
linna 2018, 76; Nikula 2018, 43; 1990, 150; 153.) Asun-
tosuunnittelun kehityksessä on havaittavissa aaltoliike 
– asuntojen sisätilojen merkitys korostui jugendissa ja 
oli vähemmän merkityksellistä 1920-luvun klassismille. 
Funktionalismin myötä sisätilat nousivat taas suunnit-
telussa arvoonsa. Vastaavan aaltoliikkeen voi havaita 
myös alueellisella tasolla, kun eri vuosikymmeninä par-
haana ratkaisuna on pidetty vaihtelevasti tiivistä kanta-
kaupunkia ja luonnonläheisiä lähiöitä eri variaatioineen.

Asuntojen sisätilojen korostaminen näkyi funktionalis-
tisessa asuntosuunnittelussa monella tasolla. Asun-
topohjiin alettiin funktionalismin myötä merkitä irtoka-
lusteita, jotka kertoivat huoneiston käytettävyydestä. 
Asuntoja suunniteltiin nyt rationaalisesti arkielämän läh-
tökohdista. Arkkitehdit kiinnostuivat yksittäisten ihmis-
ten ja perheiden tarpeista sekä etenkin minimiasun-
noista. (Lehtovuori 1999, 48; Juntto 1990, 174; Nikula 
1990, 151.) Aallon mukaan (Aalto 1931, 184–185 cit. 
Juntto 1990, 175) minimiasunnot toimivat sikäli otolli-
sina asumisen tutkimuksen kohteina, että niihin kiteytyi-
vät asuntosuunnittelun suurimmat haasteet. Suurissa 
asunnoissa ei juuri ollut ratkaistavia asumistasoon liit-
tyviä ongelmia. Minimiasumistasoksi miellettiin sosiaa-
lisesti hyväksyttävä minimi, ei vain hengissä säilymistä. 
(ibid.)

Kuva 2.20.Asunnon pohjapiirros Olympiakylästä 
1939–1940. Suunnittelijoina arkkitehdit 

Hilding Ekelund ja Martti Välikangas.
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Minimiasunnot jaettiin lepotiloihin, oleskelutiloihin ja 
taloustiloihin. Suurehkoa olohuonetta ei enää miel-
letty edustustilaksi, vaan se oli perheen yhteinen oles-
kelutila. Minimiajattelu näkyi etenkin keittiöissä, jotka 
pyrittiin suunnittelemaan pieniksi ja tehokkaiksi. Keit-
tiö suunniteltiin usein niin pieneksi, että sinne mahtui 
vain yksi henkilö kerrallaan. Pieniin keittokomeroihin ei 
mahtunut nukkumaan, mikä toteutti aikakauden ter-
veydellisiä tavoitteita. Funktionalistisissa asunnoissa 
samaan tilaan, johon ennen toteutettiin huone ja keittiö 
saatiin nyt mahtumaan kaksi huonetta ja minikeittiö. 
Minimiasunnon pinta-alaksi muodostui 50–60 neliötä, 
mutta standardia ei saatu toteutumaan koko kansalle. 
Arkielämä jatkui useimmilla entiseen tapaan. Vähäva-
raisilla suurimpia muutoksia olivat itsenäisen huoneen, 
kaivon tai ulkokäymälän saaminen. (Juntto 1990, 163–
164; 175; 186; Sanaksenaho 2017, 52.) Funktionalistinen 
asunto edusti suurta muutosta aiempaan verrattuna. 
Tämä, yhdessä laman ja sotien aiheuttamien haastei-
den kanssa on todennäköinen syy sille, ettei niistä vielä 
muodostunut koko kansan standardiasuntoja.

1930-luvulla varustetason kehittyminen ei rajoittunut 
keittiökalusteiden ja keittokomeroiden kehittämiseen. 
Lehtovuoren mukaan (1999, 48) aikakaudella syntyivät 
modernin asumistason perusvaatimukset parvekkei-
neen, maisemaikkunoineen, hisseineen ja keskusläm-
mityksineen. Myös luonnonvalon merkitys asunnoissa 
kasvoi. Sanaksenaho pitää (2017, 72) funktionalismin 
vaikutusta arkkitehtuurin ja luonnonvalon suhteelle 
käänteentekevänä, kun uudet rakennetekniikat mahdol-
listivat suurempia jännevälejä ja ikkuna-aukkoja. Valoi-
suus toteutti jo aiemmin vallalla olleita terveellisyyden ja 
hygieenisyyden ihanteita. 

Varusteista asunnoissa yleistyivät ensin sähkövalo, 
sitten vesijohto, viemäri, wc, keskuslämmitys, lämmin 
vesi ja kylpyhuone. Kylpyhuoneet olivat tosin niin kalliita, 
että ne yleistyivät laajemmin vasta 1960–1970-luvuilla. 
Myös sähkölaitteita alkoi esiintyä asunnoissa yhä 
enemmän. 1930-luvulla niitä olivat esimerkiksi jääkaa-
pit, pölynimurit ja radiot. Etenkin keskiluokan kulutus 
asumiseen lisääntyi, kun se pyrki siten erottautumaan 
työväenluokasta. Asumisväljyyden lisääminen muodos-
tui kuitenkin varustetason kohentamista tärkeämmäksi 
tavoitteeksi, sillä ahtaasti asumisen nähtiin olevan vaa-
rallista etenkin lasten kehitykselle. (Juntto 1990, 162–
164; 167.) 

Modernin perhe-elämän standardit määriteltiin funktio-
nalistisessa suunnittelussa ja arvomaailmassa tarkasti. 
1930-luvun alussa asuntoreformistina tunnettu Eino 
Kuusi halusi perheille vakinaiset asunnot, joissa perhe 
saattoi asua omaa elämäänsä suojassa ulkopuolisilta ja 
heidän katseiltaan. Makuuhuoneita hän suositteli yhden 
vanhemmille ja pienille lapsille sekä eri makuuhuoneet 
pojille ja tytöille. Minimiasunto perheelle, jossa oli jo van-
hempia lapsia, oli Kuusen määritelmän mukaan keittiö 
ja kaksi makuuhuonetta. Olohuone ei kuulunut vielä vaa-
timuksiin. Huoneistojen jakaminen useampiin huonei-
siin yleistyikin, kun yhteiskunnassa korostuivat yksilölli-
syyden ja ydinperheiden ihanteet. Lisähuoneet syntyivät 
kuitenkin asuntoihin huoneiden pinta-aloista tinkimällä 
eivätkä asumistasoerot käytännössä kadonneet laman 
vuoksi. Perheiden varallisuus säilyi suunnitteluperus-

Kuva 2.21. Lamellikerrostalokilpailun  asuntopohjia, 
1932. 1:100. Suunnittelijana arkkitehdit 

Aarne Hytönen ja Veikko Risto Luukkonen.

47 46 



teena, mutta tämän rinnalle nousi asuntokunnan koko. 
(Juntto 1990, 168; 170; 175–175; 186; Kuusi 1931, 819–
820 cit. Juntto 1990, 154; 171.) Asuntojen pinta-aloja 
pyrittiin siis kasvattamaan etenkin perheenjäsenten 
yksityisyyden takaamiseksi. Yksityisyyden puute olikin 
vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä ylei-
nen ongelma suomalaisten asumisessa.  

Salokorpi kritisoi (1990, 63) syntynyttä perheasunnon 
ihannetta yksipuolisuudesta, sillä perheihanteesta ei 
juuri keskusteltu ja asuntoja suunniteltiin kaavamaisesti 
osittain kuvitellulle yleisölle eri tuloluokkineen. Funkti-
onalismissa asuntojen toiminnot määriteltiin kapeasti 
ja asunnot tähtäsivät yleispätevyyteen. Funktionalistit 
ajattelivat jopa, että uudenlainen arkkitehtuuri muut-
taisi ihmisten ajattelutapaa ja tavoitteena oli yksinker-
taisempi ja rationaalisempi elämäntapa, jota säädeltiin 
uusin normein. (Juntto 1990, 173–174.) Vaikka funk-
tionalistiset asunnot olivat moderneja, oli ajattelutapa 
suunnittelun takana osin varsin vanhanaikainen. Tuotet-
tavat asunnot eivät lähtökohtaisesti perustuneet asuk-
kaiden toiveisiin vaan suunnittelijoiden ideologiaan. 

Laman lisäksi sosiaalisen asuntotuotannon esteenä 
1930-luvulla oli poliittinen tahtotila. Vaikka yleishyödylli-
nen rakennuttaminen vakiintui sotien välillä esimerkiksi 
Ruotsissa, se ei Suomessa saanut pysyvää jalansijaa. 
Kaikki asuntopoliitikot eivät pitäneet Suomessa yleis-
hyödyllistä rakentamista hyvänä ratkaisuna, sillä pelät-
tiin yksityisten rakentajien kilpailumahdollisuuksien hei-
kentymistä. Sosiaalisen asuntotuotannon lisäämistä 
vaadittiin kuitenkin esimerkiksi vuoden 1937 asunto-
kongressissa. 1940-luvun taitteessa syntyvyyden las-
kun myötä ryhdyttiinkin tukemaan perheiden asu-

mista perheenasuntoavustuksella. Sen asunnon laatua 
rajaava ehto oli, että avustettavassa asunnossa tulee 
olla vähintään kaksi huonetta ja keittiö. Laaja yleishyö-
dyllistä rakentamista edistävä organisaatio jäi kuiten-
kin perustamatta. (ibid. 152; 156; 167–169; 187; 338.) 
Yleishyödyllisen rakentamisen vakiintuminen jo varhain 
olisi voinut olla merkittävässä roolissa paremman asu-
mistason saavuttamiseksi Suomessa. Yleishyödyllisten 
rakennuttajien esimerkki olisi voinut vaikuttaa asunto-
markkinoiden hintakehitykseen ja asuntojen laatuun. 
Jälkiviisaasti voidaan pohtia, olisiko Suomen pitkälti 
rakennusliikevetoisten asuntomarkkinoiden tilanne 
nykyisin toinen, jos Suomeen olisi syntynyt vahva sosi-
aalista asuntotuotantoa harjoittava sektori.

1920- ja 1930-luvuilla asuntotuotannossa alkoi ilmetä 
uusia pyrkimyksiä tasa-arvoiseen asumiseen. Seu-
rauksena oli sosiaalisen asuntotuotannon kokeiluja ja 
asumistasoerojen kaventuminen, kun työväenluokan 
asumistaso parani ja keskiluokkaistuneen porvariston 
heikkeni. Funktionalismin myötä perhe alkoi vakiintua 
asuntosuunnittelun perusyksiköksi ja tavoitteeksi nousi 
perheenjäsenten yksityisyys asuntokunnan yksityisyy-
den sijasta. Asuntojen keskimääräinen koko suureni, 
mikä mahdollisti yksityisemmän ja yksilöllisemän elä-
mäntavan myös joillekin kaupunkien vähävaraisem-
mista perheistä. Maaseudulla asumistaso ei kuitenkaan 
huomattavasti parantunut. Sosiaalisen asuntotuotan-

Kuva 2.22. Alvar Aallon 1930-luvulla suunnitteleman 
AA-puutalojärjestelmän mukainen asuntopohja, 1941.  
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non kokeilut eivät johtaneet laajemman yhteishyödyl-
listä rakentamista harjoittavan organisaation muodos-
tamiseen, mikä vaikutti muun muassa sotien jälkeisen 
jälleenrakentamisen järjestämiseen.

2.5 1940–59 – Pommisuojis-
ta moderneihin koteihin

Jälleenrakentamisen haasteet

1940-luvun alussa toinen maailmansota koetteli Suo-
mea. Aluemenetysten ja rakennuskannalle koitunei-
den tuhojen myötä kodittomana oli 420 000 ihmistä, 
kun sodan seurauksena menetettiin 120 000 asun-
toa. Toinen maailmansota oli merkittävä käännekohta 
suomalaiselle rakentamiselle, sillä sodan jälkeen alka-
nut jälleenrakennuskausi oli poikkeuksellisen vilkkaan 
rakentamisen aikaa Suomessa. Rakentaminen keskittyi 
asuntojen tuotantoon ja sotakorvausteollisuuteen sekä 
luovutetuille alueille jääneiden voima- ja teollisuuslai-
tosten korvaamiseen. Ponnistuksia helpotti voimakas 
talouskasvu. Kokonaisia uusia kaupunginosia raken-
nettiin suurimpiin kaupunkeihin ja pienimmissäkin kau-
pungeissa kaupunkikuva muuttui, kun monikerroksi-
set asuin- ja liikerakennukset korvasivat yksikerroksisia 
puutaloja. Myös pientalovaltaiset teollisuusyhdyskun-
nat laajenivat. Suurin osa siirtolaisista asutettiin kuiten-
kin maaseudulle heitä varten perustetuille pientiloille. 
Laajoista ponnistuksista huolimatta kaikkia ei saatu 
asutettua välittömästi. (Hautajärvi 2018a, 9–10; Juntto 
1990, 191–192; Kervanto Nevanlinna 2018, 77–80; Put-
konen 2018, 249; Sanaksenaho 2017, 52–54.) 

Asumisessa jouduttiinkin sodan jälkeen turvautumaan 
hätäratkaisuihin. Lapissa asuttiin maakuopissa ja 
tuhoutuneiden talojen kellareissa, Helsingissä pommi-
suojissa. Sodan jälkeen asumisväljyyden kasvu pysäh-

tyi ja alivuokralaisten määrä sekä asunnottomuus alkoi-
vat yleistyä. Lapsiperheiden osuus asunnottomista oli 
suuri. Suomen arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto 
laati jälleenrakennusta varten rakennustietokortteja, 
kehitti standardoitua mittajärjestelmää ja tarjosi suun-
nitteluapua. Maatalousministeriö suunnittelutti tyyppi-
taloja tavoitteenaan sarjavalmistus. (Helsingin kaupunki 
2006, 8–9; Juntto 1990, 217; Lehtovuori 1999, 74.) Tyyp-
pipiirustusten pohjalta syntyneistä rintamamiestaloista 
muodostui yksi jälleenrakentamiskauden ratkaisuista 
väestön uudelleen asuttamiseksi.

Rintamamiestalot olivat yksinkertaisia ja rationaali-
sia. Materiaalipula johti usein väliaikaisratkaisuihin, 
mutta asunnot suunniteltiin huolellisesti. Vallalla oli yhä 
1930-luvulla alkanut suuntaus kohti luonnonläheistä 
arkkitehtuuria ja asunnoissa näkyivät vielä jo aiemmin 
tunnetut pohjaratkaisut. (Sanaksenaho 2017, 52–54; 
76.) Asunnontarvitsijat rakensivat rintamamiestalonsa 
omatoimisesti tyyppipiirustusten mukaan. Niitä raken-
nettiin sekä maaseudulle maatilojen päärakennuksiksi 
että kaupunkeihin uusiksi asuinalueiksi. Rakennukset 
olivat puolitoistakerroksisia ja kellarillisia. 

Rintamamiestalojen asuintilat sijoitettiin lämpötalou-
den kannalta edullisesti keskellä olevan piipun hormin 
ympärille. Joskus yläkerran ullakkohuoneet tai pihan 
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talousrakennukset vuokrattiin, mikä helpotti perheen 
taloudellista tilannetta. Apua rakentamiseen saatiin 
myös Ruotsista, joka kustansi Suomeen lukuisia yksi-
kerroksisia ja kellarillisia asuinrakennuksia. Pienim-
missä talotyypeissä oli vain tupakeittiö ja kamari. Suu-
remmissa oli keittiö, kamari, olohuone ja eteinen, jotka 
muodostivat ympäri kuljettavan kokonaisuuden. Suuret 
tontit mahdollistivat viljelyn. Omakotiasumisen ajateltiin 
kasvattavan perheiden määrää ja kokoa. Arkkitehtilii-
ton vuonna 1950 julkaisemissa kahden perheen talotyy-
peissä saattoi asua todellisuudessa kolmekin perhettä, 
kun alakerrassa asui yksiöissä kaksi perhettä ja ullakolla 
kolmas. Suureen osaan omakotitaloista rakennettiin 
sivuasunto aina 1960-luvun alkuun saakka, jolloin tulo-
tason nousu mahdollisti ydinperheen asumisen yksin 
omassa talossaan. (Juntto 1990, 217–218; Nikula 2018, 
46; Sanaksenaho 2017, 236.) Asuminen rintamamiesta-
loissa oli yleensä pakon edessä ahdasta. Sodan jälkei-
sessä kriisissä tavoitteet tilavammista asunnoista oli 
väliaikaisesti hylättävä. 

Tyyppitalot eivät pystyneet yksinään ratkaisemaan 
asuntopulaa. Nikulan mukaan (2018, 47) esimerkiksi 
Helsingissä tilanne huononi jopa siinä määrin, että kau-
punginhallitus yritti saada valtioneuvostoa kieltämään 
pääkaupunkiin muuttamisen kokonaan. Tämä ei kuiten-
kaan onnistunut pysäyttämään voimakasta väestön-
kasvua. Ongelmat ilmenivät asunnottomuuden ohella 
asumisahtautena ja alivuokralaisten määrän lisääntymi-
senä. Ratkaisuiksi otettiin pakkokeinoja. Asukkaita mää-
rättiin lisää asuntoihin, joissa oli vähemmän asukkaita 
kuin yksi henkilö huonetta kohti ja vuokratasoa hillittiin 
vuokransääntelylaeilla. Asumisahtaus alkoi vähentyä 
vasta 1950-luvulla, minkä jälkeen se väheni voimak-

Kuva 2.23. Rintamamiestalon pohja, 1:100. 
Suunnittelijana Yrjö Lindegren, 1940-luku.

kaasti aina 1980-luvulle saakka. (Helsingin kaupunki 
2006, 9–10; 20; Juntto 1990, 20; Kervanto Nevanlinna 
2018, 60; Nikula 2018, 47.) 

Suomalainen ratkaisu siirtolais- ja kodittomuusongel-
maan oli kansainvälisesti poikkeuksellinen, kun suurin 
osa siirtolaisista asutettiin maaseudulle ja kaupunkien 
ongelmiin panostettiin aluksi vähän. Ajatuksena oli, että 
siirtolaisten elinolojen tulisi vastata heidän aiempia eli-
nolojaan menetetyillä alueilla. Ratkaisut olivat agraari-
selle yhteiskunnalle luontevia, kun kiivaampi kaupun-
gistuminen alkoi vasta 1950–60-luvuilla. Ratkaisu oli 
mieluinen myös siirtolaisille itselleen, vaikkakin maan-
saannista pääsivät osallisiksi vain perheelliset rinta-
mamiehet. Toisaalta vaihtoehdot maaseudulle asutta-
miselle olivat vähäiset, kun siirtoväelle ei riittänyt työtä 
kaupungeissa ja elintarvikehuollon turvaamiseksi tarvit-
tiin uusia peltoja. Tavoitteena ratkaisuille oli tasa-arvoi-
nen tilanne, jossa kaikki joutuivat tinkimään eduistaan: 
siirtoväki korvauksistaan, muut maistaan ja omaisuu-
destaan. Vaikea tilanne saatiin ratkaistua jo noin vii-
dessä vuodessa. (Juntto 1990, 200–201; Nikula 2018, 
46.) 

Asutustoiminta ei kuitenkaan ollut pysyvä ratkaisu 
ongelmiin. Pienet maatilat eivät elättäneet uusia asuk-
kaitaan ja suuri osa joutuikin pian jälleen muuttamaan. 
(Hautajärvi 2018a, 9–10.) Asutustoiminta sai kuitenkin 
paitsi asukkaiden, myös poliitikkojen ja suunnittelijoiden 
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tuen. Salokorven mukaan (1990, 34–35) esimerkiksi 
Aalto piti perifeerisesti ja luonnonmukaisesti hajotettua 
asutusta hyvänä ratkaisuna, joka yhdistäisi maaseudun 
ja kaupungin. Puutarhakaupunkiaatteeseen pohjautuvat 
ajatukset säilyivät asunto- ja kaupunkisuunnittelun kes-
kiössä vielä jälleenrakennusaikanakin. 

Vuonna 1941 perustettu Väestöliitto ryhtyi ajamaan per-
heiden ja puutarhakaupunkien asiaa. Keskeisimmäksi 
tavoitteeksi nousi perheiden lapsiluvun kasvattaminen 
keskimäärin neljään lapseen, jotta Suomen väkiluku 
ei olisi alkanut laskea. Lisäksi liitto kannatti asumisen 
palaamista kaupungeista luontoon, mistä syntyi ajatus 
luonnonläheisestä asumisesta metsälähiöissä, joiden 
syntyyn vaikuttivat myös Euroopassa vallalla olleet aat-
teet. Yleistä asenneilmapiiriä haluttiin muuttaa lapsi-
myönteisemmäksi ja poistaa perheen perustamisen 
esteitä, esimerkiksi heikkoa asumistasoa. Aluksi Väes-
töliitto tarjosi lähinnä neuvontaa ja harjoitti huoneka-
lujen välitystoimintaa. Etenkin lapsille haluttiin tarjota 
oma vakituinen makuusija ja vuodevaatteet. Kotia pidet-
tiin lapsen kehitykselle erittäin tärkeänä ja tästä syystä 
liian ahtaita asuntoja kritisoitiin. (Juntto 1990, 197–200; 
222–223.) Väestöliitto toi asumisväljyyden kasvattami-
sen jälleenrakennusaikakauden keskusteluun. Asunto-
tuotannon painopiste ja arkkitehtien mielenkiinto alkoi 
hiljalleen kääntyä kohti luonnonläheisiä perheasuntoja.

Vaikka pula-aika hidasti ja vaikeutti rakentamista 
1940-luvulla, uusissa asunnoissa oli kuitenkin moder-
neja mukavuuksia kuten kylpyhuoneita, lämmintä 
vettä ja avoimia pihoja. 1940-luvulla myös taloyhtiöi-
den saunojen rakentaminen alkoi sähkökiukaan keksi-
misen myötä. Asuntojen tiloista normitetuin oli keittiö, 

jossa kiinteät kalusteet olivat yleistyneet jo 1930-luvulla. 
1940-luvulla keittiön mitoitusta standardoitiin ja ne 
kasvoivat 1930-luvun minimimitoitetuista keittiöistä, 
kun perhearvoista tuli suunnittelussa yhä keskeisem-
piä. 1940-luvulla vakiintuikin perheasunnon malli, jossa 
asuntosuunnittelun lähtökohtana oli perhe, johon kuu-
luivat isä, äiti ja lapset. Asuntoja normitettiin ruokakun-
nan koon, minimikoon, tavoitekoon ja uusien laitteiden 
pohjalta. Asuntojen keskiössä olivat arki- tai olohuo-
neet. Lisäksi niissä oli makuuhuoneet vanhemmille 
ja lapsille. Vaikka malli oli vakiintunut ideologisella 
tasolla jo 1930-luvulla, se toteutui käytännössä vasta 
1940–1950-luvuilla. (Hautajärvi 2018b, 63; Juntto 1990, 
172; 337–338; 348–349; Nikula 2018, 47–48.) 1950-
luvun perheasunto vastaa tilallisilta lähtökohdiltaan 
nykyisiä asuntoja. Nyt perheenjäsenten yksityisyyden 
lisäksi asunnoissa koettiin tärkeäksi perheen yhteiset 
oleskelutilat.

Arava parempaa asumistasoa 
mahdollistamassa

1950-luvulla asumisen rahoitus mullistui, kun pankit 
alkoivat Väestöliiton ajamien uudistusten myötä tarjota 
kansalaisille asuntosäästömahdollisuuksia. Myös valtio 
alkoi edistää asuntotuotantoa, kun vuonna 1949 perus-
tettiin Arava-lainoitusjärjestelmä väestökeskuksia tuke-
maan. Aluksi Aravaa pidettiin lyhytaikaisena lainoitustoi-
mintana, mutta valtion asuntopolitiikka perustui siihen 
vuosina 1949–1966, jonka jälkeen se jatkui muissa 
muodoissa. Aravan antamat lainat oli suunnattu koh-
tuuhintaisten ja määrätyt laatukriteerit täyttävien asun-
tojen tuottamiseen. Laatukriteerit määräsivät laajasti 
1950- ja 1960-luvuilla suunniteltujen asuntojen ratkai-

suja. (Juntto 1990, 253; Sanaksenaho 2017, 55; Summa 
1989, 127.) Asuntotuotanto keskittyi jälleen maaseu-
dulta kaupunkeihin. 

Aravalainoitetun tuotannon lähtökohtana oli, että raken-
nettava tontti olisi kaikilta sivuiltaan avoin ja sijaitsisi 
luonnon keskellä, mikä oli pitkälti seurausta Väestöliiton 
ajamasta puutarhakaupunki-ideologiasta. Ihanteena oli, 
että asuinalue olisi niin suuri, että se voisi ylläpitää yhtei-
siä huolto- ja virkistyslaitoksia. Aravalainat mahdollisti-
vat aiempaa mittavammat rakennushankkeet. (Juntto 
1990, 222; Lehtovuori 1999, 76; Sanaksenaho 2017, 57.) 
Junton mukaan (1990, 207–208) Arava ei asettanut 
rajoituksia asukkaiden varallisuudelle, jälleenmyynnille 
tai asuntojen hallintamuodolle. Suurin osa tuotetuista 
asunnoista oli omistusasuntoja, jotka muodostuivat 
liian kalliiksi pienituloisille ja työväestölle omatoimista 
hartiapankkirakentamista lukuun ottamatta. (ibid.)

Aravalainoilla tuotettujen asuntojen korkeaan hintaan 
vaikuttivat kattavat suunnitteluohjeet, jotka toisaalta 
takasivat asunnoille korkean laadun. Laatutavoitteet 
painottuivatkin Aravassa sosiaalisia tavoitteita voimak-
kaammin. Asuntojen kokoa ohjattiin kuitenkin määrit-
tämällä asunnon maksimipinta-alaksi 100 neliötä ja 
minimipinta-alaksi 20 neliötä. Laatuvaatimukset ohjeis-
tivat asunnon sisäisten tilojen mitoitusta, esimerkiksi 
märkätilojen, eteisen ja säilytyskalusteiden minimiko-
koa ja sijoittelua. Asumisen perustoiminnoiksi määri-
teltiin lepo, ruoanvalmistus, ruokailu, kotiharrastukset, 
työ, henkilökohtainen hygienianhoito ja vaatehuolto. 
Vaatimukset ja ohjeet vaikuttivat suunnitteluun vuosi-
kymmeniä ja yhdenmukaistivat asuntotyyppejä. (Juntto 
1990, 219; Nikula 2018, 46; Sanaksenaho 2017, 57.) Ara-

va-asunnoissa huomioidut perusasumistoiminnot ovat 
päteviä vielä nykypäivänäkin. Harrastusten ja kotona 
tehtävän työn luonne ovat tosin muuttuneet, mikä väis-
tämättä vaikuttaa myös asuntosuunnitteluun.

Koska vähävaraiset asunnontarvitsijat jäivät sivuun 
eikä asuntovajausta saatu nopeasti poistettua, Aravaa 
kohtaan alettiin esittää kritiikkiä jo sen ensi vuosina. 
Arava-asunnot sisälsivät varusteita, joita muissa aika-
kauden asunnoissa ei usein ollut. Asunnoissa oli kylpy-
huoneet, keskuslämmitys, sähkö- tai kaasuliesi, kiinteät 
keittiökaapit ja komerot. Useimmissa huoneistoissa oli 
parveke ja taloyhtiöissä yhteinen sauna sekä pesutupa. 
Laatustandardi oli muodostunut keskiluokan tarpeiden 
ja toiveiden mukaiseksi. Aravarakentamisessa säännel-
tiin pinta-alan lisäksi muun muassa asunnon käyttöä ja 
alivuokraamista, omistettujen huoneistojen lukumäärää 
sekä yleistä jälleenmyyntiä. Säännöt eivät kuitenkaan 
riittäneet turvaamaan tasa-arvoista lainoitustilannetta, 
sillä niitä kierrettiin. Asuntoja saatettiin esimerkiksi 
rakentaa sallittuja pinta-alarajoja suuremmiksi raken-
tamalla ikkunallisia kellaritiloja ja eri perheenjäsenille 
hankittuja arava-asuntoja yhdisteltiin. Aravahuoneisto-
jen päätymistä varakkaiden käsiin ei kuitenkaan pidetty 
laittomana, vaan luonnollisena seurauksena Aravan 
säännöistä. Lisäksi ajateltiin, että uuteen asuntoon 
muuttavan vanha asunto vapautuisi vähävaraisempien 
käyttöön. (Juntto 1990; 209–211; 213; Puro 2017, 117; 
119–122.) 

Kohujen seurauksena aravalainsäädäntöä uudistettiin 
vuonna 1953 väärinkäytöksien ehkäisemiseksi, jotta 
sen tarjoama tuki jakautuisi yhteiskunnassa tasaisem-
min. Arava-asuntojen myyntihintaa alettiin säännellä 
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ja omistajista pitää kirjaa. Lisäksi asuntojen keskipin-
ta-alaa rajoitettiin aravalainoitetuissa osakeyhtiö- ja 
vuokrataloissa 50 neliöön ja omakotitaloissa 70 neliöön. 
Osakeyhtiö- ja vuokrataloissa asuntojen maksimipin-
ta-alaa pienennettiin lisäksi 99 neliöstä 87 neliöön. Pin-
ta-alasäädökset johtivat 1950-luvun asuinalueilla pieniin 
asuntojen keskipinta-aloihin. Pinta-alan lisäksi myös 
huonekorkeutta laskettiin yksi- ja kaksikerroksissa 
taloissa 2,4 metriin ja korkeammissa 2,5 metriin. Tämä 
johtui paitsi säästösyistä, myös siitä, että pienet huo-
neet tuntuvat matalampina suuremmilta. Käytännössä 
uudet rajoitukset merkitsivät kaksioiden rakentamista. 
(Asuminen Helsingissä 2006, 25–26; Sanaksenaho 
2017, 57–58; Puro 2017, 122.) Vähävaraisten saaminen 
aravalainojen piiriin vaati siis asumistasotavoitteista 
tinkimistä, joka alensi rakentamiskustannuksia. Lähtö-
kohdaksi ei siis otettu laajempia tukitoimia, vaan vähä-
varaiset joutuivat tyytymään aiempaa standardia hei-
kompitasoisiin asuntoihin.

Vuonna 1953 alettiin säädellä tarkasti, millaisia varus-
teita aravalainoitettuihin asuntoihin sallitaan. Kielletty-
jen varusteiden listalla olivat esimerkiksi takat, bideet 
ja ovipuhelimet sekä alle viisikerroksissa rakennuksissa 
hissit. Kiristyneiden sääntöjen vuoksi pienentyneitä 
asuntoja kritisoitiin liian ahtaiksi. Keskipinta-alarajoi-
tuksista luovuttiinkin jo vuonna 1959 ja samalla 100 
neliön maksimipinta-ala laajennettiin jälleen koskemaan 
kaikkia asuntoja. Samalla lainojen hakijoissa etusijalle 
oli asetettava heikoissa oloissa asuvat ja asunnotto-
mat. Myös 100 neliön maksimipinta-alasääntö aiheutti 
kuitenkin etenkin rivitaloasunnoissa tiukkaa mitoitusta 
keittiöihin ja kylpyhuoneisiin. Tavoite omasta makuu-
huoneesta jokaiselle perheenjäsenelle jäi yleensä pin-

ta-alarajoitusten vuoksi toteutumatta. Tyypilliseksi ara-
va-asunnoksi muodostui 99-neliöinen neljä huonetta ja 
keittiö. (Sanaksenaho 2017, 57–58; 93; 169–170, Puro 
2017, 122–123.) Pinta-alarajoitteiden havaittiin siis lii-
aksi heikentävän asuntojen laatua, minkä vuoksi jois-
takin rajoitteista luovuttiin. Kun asunnot ovat huonelu-
kuunsa nähden pinta-alaltaan niukkoja, heikentää se 
usein asuntojen laatua.

Pientaloasumista ja modernia 
asuntosuunnittelua

1950-luvulla asuntosuunnittelun keskiöön nousivat 
funktionalististen kerrostalojen sijaan pientalot ja rivi-
talot, mikä muutti käsitystä ihanneasunnosta ja asu-
mistasosta. Muutos tosin tapahtui osittain vain ideolo-
gisella tasolla, sillä myös kerrostaloja rakennettiin yhä 
runsaasti. Pientaloasumista pidettiin ihanteellisena ja 
terveellisimpänä asumismuotona lapsiperheille tuloluo-
kasta riippumatta. Pientalojen ihanteet muuttuivat, kun 
puolitoistakerroksisista rintamamiestaloista siirryttiin 
yksikerroksisiin pientaloihin, joiden suuret ikkunat avau-
tuivat omaan puutarhaan. Rivi- ja paritalot olivat puo-
lestaan kaksikerroksisia. Niissä alkoi vuosikymmenen 
kuluessa esiintyä asuntokohtaisia saunoja. Rivitaloasu-
minen oli omakotitaloasumista edullisempaa yhteisti-
lojen rakentamismahdollisuuden vuoksi. Ne säästivät 
asunnoista tilaa ja niihin saattoi lukeutua pesula, man-
kelihuone, sauna, ulkoiluvälinevarasto ja lämpökeskus. 
1950-luvun loppupuolella suosituksi pientalotyypiksi 
nousi atriumtalo, jossa asunto kiertyi suljetun sisäpi-

Kuva 2.24. Kerrostalopohja Retuperän alueelta Otanie-
mestä, 1952–1962. 1:200. Kaija ja Heikki Siren. 

57 56 



han ympärille. Se yleistyi kuitenkin vasta 1960-luvulle 
tultaessa. (Sanaksenaho 2017, 54; 77; 93–94; 113; 227; 
274.) Rivitaloissa yhteisillä tiloilla kompensoitiin oman 
asunnon pienehköjä neliöitä, mikä voisi myös nykyisin 
olla avuksi, kun suunnitellaan kerrostalollinen pienasun-
toja. Yhteistilat jäävät kuitenkin nykyasuntotuotannossa 
usein niukoiksi.

Suuren keskiluokan syntyminen 1950–1960-luvuilla 
nopeutti asuntojen modernisaatiota. Modernismin 
myötä asuntojen tilat yhdenmukaistuivat uusissa asuin-
rakennuksissa 1950-luvulla. Asuntosuunnittelussa 
pyrittiin tarkoituksenmukaisuuteen ja rationaalisuuteen. 
Moderneissa kodeissa haluttiin asua yhdessä tasossa – 
rintamamiestaloja ei enää pidetty ajanmukaisina. Uusiin 
asuntoihin sisältyivät olohuone, keittiö ja kylpyhuone 
sekä vaihteleva määrä makuuhuoneita. Lastenhuoneet 
olivat moderneissa kodeissa tunnusomaisimpia tiloja. 
Aravan tiukat pinta-alarajat vaikeuttivat niiden suunnit-
telua. Tarpeen tullen tingittiin vanhempien asumista-
sosta. Lisäksi asunnoissa oli askartelu- ja työhuoneita. 
Myös asuntojen ulkotiloja hyödynnettiin pientaloasun-
noissa tehokkaasti. Aiempaa suurempia keittiöitä alet-
tiin yhdistää olohuoneisiin avokeittiöiksi. Samaan tilaan 
sijoitettiin ruokapöytä, kun erillisistä ruokasaleista luo-
vuttiin. Tilojen yhdistäminen lisäsi asuntojen avaruutta, 
kun asunnot olivat huonelukuunsa nähden pinta-alal-
taan pieniä. Asuntotuotannosta tuli tasa-arvoisempaa, 
kun sekä hellahuoneet että poravarien suuret asunnot 
palvelijoiden huoneineen jäivät vähitellen historiaan ja 
asumisyksiköksi muodostui ydinperhe. (Sanaksenaho 
2017, 68; 77; 155; 161–162; 166; 172; 234; 281.) 

Yksineläjille tai lapsettomille kehitettiin tarpeesta huo-

limatta vain vähän uusia asuntotyyppejä. Perheasun-
tojen keittiö-ruokatila-olohuone-yhdistelmien taustalla 
oli sama tarve kuin nykyisinkin: huonelukuunsa nähden 
pinta-alaltaan pienessä asunnossa on tingittävä erillis-
ten oleskelutilojen määrästä ja yhdistettävä mahdolli-
simman paljon asumistoimintoja samaan tilaan. Jos 
tila mitoitetaan tarpeeksi väljästi, on se vielä monipuoli-
sesti käytettävissä ja kalustettavissa.

Myös uudet varusteet määrittelivät 1950-luvulla asun-
tosuunnittelua, kun sähkölaitteet lisääntyivät. Kodissa 
tuli voida säilyttää imuria ja ompelukonetta, minkä 
vuoksi asunnoissa alkoi esiintyä siivouskaappeja. Olo-
huoneissa uusinta kehitystä 1950-luvun lopulla edus-
tivat televisiot. Vaatteiden säilytyksen mullistivat 
vaatehuoneet vetolaatikkoineen, joskin samalla makuu-
huoneisiin ryhdyttiin sijoittamaan komerorivejä, mikä 
teki niistäkin pukeutumistiloja. Myös keittiöiden varus-
tus laajeni, kun astiankuivauskaapit, teräksiset pesupöy-
dät, sähköliesi, jääkaappi, pakastin sekä standardoidut 
keittiökalusteet muodostivat modernin keittiön ytimen. 
Keittiöiden suunnitteluohjeet kehittyivät. (Helsingin kau-
punki 2006, 14; Juntto 1990, 334; Sanaksenaho 2017, 
155–161; 169–170; 174.)

Uudet modernit varusteet eivät kuitenkaan tulleet heti 
käyttöön kaikille, sillä vielä 1950-luvun alussa keittiöistä 
puuttuivat yleisesti vesijohto ja viemäri. Käytössä oli 
yleensä puuhella.  Myöskin lämmin vesi ja peseytymis-

Kuva 2.25. Einari Teräsvirta ja Tarja ja Esko Toiviainen: 
Paritalo Rantapolku 7:n toinen kerros, 1953. Suunnitteli-

joiden arkkitehtitoimistot sijaitsivat ensimmäisessä ker-
roksessa, asunnot toisessa.
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Kuva 2.26. Rivitaloasuntoja Maunulassa. As. Oy Oulunkylä, 1952. Suunnittelijana Hilding Ekelund. Rakennukset sijoittuivat rinnemaastoon ja asunnot jakautuivat eri 
tasoihin puolen kerroksen välein. Ylimpänä asunnoissa oli olohuone, ruokailutila ja keittiö. Makuuhuoneet ja kylpyhuone sijaitsivat välitasoilla.

Kuva 2.27. Tyypillinen asuinkerrostalon pohjapiirros 1950-luvulta.
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tilat puuttuivat yli puolesta asunnoista. Ainoa köyhem-
millekin yleistynyt varuste oli vuonna 1950 sähkövalo. 
(ibid.) Uudet varusteet ja kalusteet vaativat kodeista 
tilansa, mikä loi paineita väljempien asuntojen rakenta-
miselle. Tämä voi olla osasyynä sille, miksi jotkut asuk-
kaat kokivat Aravan pinta-alarajojen mukaan suunnitel-
lut kodit liian ahtaina. 

Kaikki asunnot eivät kuitenkaan 1950-luvulla olleet 
moderneja perheasuntoja. Koska asuntopula oli suuri, 
haluttiin rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja, 
minkä vuoksi asuntotuotanto painottui Helsingissä 
pienasuntoihin ja kerrostaloihin. Kerrostalot yleistyi-
vät myös teollisuusyhdyskunnissa. Ratkaisu alkoikin 
lopulta helpottaa asuntopulaa – tosin asumistason kus-
tannuksella. Viimeiset pommissuojissa asuneet pääsi-
vät muuttamaan vasta vuonna 1954, mikä kertoo asun-
topulan laajuudesta. Uudenlaisten kerrostaloasuntojen 
kehittäminen oli kuitenkin vähäistä ja 1950-luvun asun-
not vastasivat pitkälti funktionalististen minimiasunto-
jen ihannetta. (Helsingin kaupunki 2006, 8; Juntto 1990, 
236–236; Putkonen 2018, 250; Salokorpi 1990, 63–64.) 
Asuntosuunnittelun innovaatiot liittyivät 1950-luvulla 
pientaloasumiseen ja kodin uusiin varusteisiin. Aika-
kauden voimakkaat pientaloihanteet ovat vaikutta-
neet pientaloasumisen suosioon myös myöhempinä 
vuosikymmeninä.

Asumisen ja rakentamisen korkea hinta vaikuttivat 
kaupungeissa asuntopulan lisäksi asuntojen pieneen 
kokoon. Helsinkiin syntyi poikkeuksellisen pienasunto-
valtainen asuntokanta ja tilanne ajautui samanlaiseksi 
kuin 1900-luvun alussa. Yli kaksi kolmannesta asun-
noista oli yhden tai kahden huoneen asuntoja. Ahtaasti 

asuminen oli Helsingissä 1950-luvulla yleistä ja kes-
kittyi pieniin asuntoihin eli vähävaraisimmille. Ahtaasti 
asumisen rajana pidettiin yli kahta henkilöä huonetta 
kohti, minkä mukaan lähes joka viides asuntokunta asui 
ahtaasti. Vuoteen 1960 mennessä pienimpiä asuntoja 
alettiin purkaa, mikä laski hitaasti niiden osuutta asunto-
kannasta. Pienimmät asunnot sijaitsivat usein vanhoilla 
puutaloalueilla. (Helsingin kaupunki 2006, 8–11; Ker-
vanto Nevanlinna 2018, 84.) Aiempina vuosikymmeninä 
rakennettu pienasuntovaltainen asuntokanta vaikut-
taa Helsingissä keskusta-asumiseen vielä nykyisinkin. 
Asuntotuotannolla on kauaskantoisia vaikutuksia, kun 
kunkin aikakauden asunnot jäävät pääsääntöisesti käyt-
töön vähintään vuosikymmeniksi. Kestävän kehityksen 
näkökulmasta ikävintä on, jos jo rakennettu rakennus 
joudutaan purkamaan. Tästä syystä on tärkeää huo-
lehtia tuotettavien asuinrakennusten ja asuntotyyppien 
kestävyydestä.

Pienasuntojen tuotannon myötä asuntojen keskikoko ei 
juurikaan kasvanut 1950-luvulla. Asumisväljyyttä kas-
vatti lähinnä asuntokuntien keskikoon pieneneminen. 
Asuntojen keskimääräinen koko itse asiassa jopa laski 
1950-luvun lopulla, kun aravatuotanto oli vuoden 1953 
lakimuutosten jälkeen ohjautunut lähinnä omistus-
kaksioihin ja verohuojennuksilla tuettu vuokra-asunto-
tuotanto vuokrayksiöihin. (Juntto 1990, 237–238.) Eten-
kin vuokra-asuntotuotannon suuntautumista pieniin 
yksiöihin ja kaksioihin alettiinkin kritisoida yhä enem-
män 1960-luvulle tultaessa (Puro 2017, 124–127). 

Kuva 2.28. Käärmetalo, Helsinki 1951. Suunnittelijana 
Yrjö Lindegren.  Rakennukseen suunniteltiin laajat yhteis-

tilat saunoineen, pesuloineen ja uima-altaineen.
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Suomen asumistiheys oli huonetta kohti 1950-luvulla 
suurempi kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Kansan-
tuloon suhteutettuna asumistaso oli Euroopan alhaisin. 
Kansainvälisten vertailujen seurauksena asuntojen kes-
kipinta-alaa haluttiin Suomessa jälleen kasvattaa, minkä 
vuoksi pienten asuntojen tuotantoa lisänneet verohuo-
jennuslait ajettiin alas 1960-luvun alussa. Lakien pur-
kamiseen vaikuttivat myös kohtuuttomiksi nousseet 
vuokrat. (Juntto 1990, 237; Puro 2017, 124–127.) 
1950-luvulla kurjiksi havaittujen asunto-olojen lisäksi 
kansainvälinen vertailu vaikutti asumistason paran-
tamispyrkimyksiin. Kansainvälinen vertailu on keino 
saada perspektiiviä Suomen asumistasoon. Ulkomai-
den tilastojen valossa parempi asumistaso on kuiten-
kin yksistään huono peruste ryhtyä toimenpiteisiin asu-
mistason parantamiseksi, sillä asumiskulttuurit ovat eri 
maissa erilaisia. 2010-luvulle keskittyvään vertailuun 
Suomen ja Euroopan maiden asumistasosta palataan 
alaluvussa 3.1. 

Metsälähiöiden synty

Väestöliitto oli Junton mukaan (1990, 249–250) ensim-
mäisiä tahoja, jotka alkoivat vaatia aluerakentamista 
suunnitelmallisen asuntotuotannon toteuttamiseksi. 
1950-luvun alussa se otti puutarhakaupunkiaatteen 
edistämisen omiin käsiinsä, kun se ryhtyi rakennutta-
maan Espoon Tapiolaan uutta luonnonläheistä asuina-
luetta. Alueen suunnittelusta vastasi Otto-Iivari Meur-
man ja siihen kuului Väestöliiton tavoitteiden mukaisten 
pientalojen lisäksi kerrostaloja. Tapiola rakennettiin 
kaupunkirakenteeltaan harvaksi ja nuoret arkkitehdit 
suunnittelivat sinne uudenlaisia, kokeilevia talotyyppejä. 
(Nikula 2018, 49.)

Tapiolasta tuli uudenlainen esimerkkialue, jossa asut-
tiin luonnonläheisesti hyvien palvelujen äärellä. Siitä 
tulikin uusien asuinalueiden malli 1950-luvulla. Asun-
tosuunnittelusta alueella tuli uusien talotyyppien myötä 
kokeilevaa. Suunnittelua ohjasivat kuitenkin vahvasti 
Aravan pinta-alarajoitukset ja syntyneiden pientalojen 
enimmäispinta-alaksi muodostui käytännössä Aravan 
rajoitusten mukainen 87 neliötä. Tapiolan asunnoissa 
esiintyi monenlaisia uusia detaljeja. Keittiö muodostui 
useimmiten keittokäytäväksi tai baarikeittiöksi ruokai-
lutiloineen ja liukuovet yleistyivät. Ikkunalliset vaatehuo-
neet olivat yleisiä myös kerrostaloasunnoissa. Moniker-
roksissa asunnoissa olohuone ja keittiö olivat yleensä 
alakerrassa ja makuuhuoneet yläkerrassa. Tavoitteeksi 
muodostui saman asunnon joustaminen perheen erilai-
siin elämäntilanteisiin, sillä asunnon vaihtamista pidet-
tiin haitallisena lasten ja nuorten kehitykselle. Ihmis-
ten elintavat eivät aluksi vielä vastanneet modernien 
asuntojen pohjaratkaisuja ja esimerkiksi kotiapulaisille 
kaivattiin yhä omaa huonetta. (Sanaksenaho 2017, 
208; 216; 218–219; 227.)  Kuten funktionalismin aikaan 
1930-luvulla, asumistavat pyrittiin sanelemaan ihmi-
sille ylhäältä käsin eikä asukkaiden toiveita aina pidetty 
arvossa. Asunnon joustavuus nousi kuitenkin ensi ker-
taa konkreettiseksi tavoitteeksi suunnittelussa. Asunnot 
olivat monipuolisine tiloineen nykyaikaisillekin standar-
deille laadukkaita.

Kuva 2.29. Talo Jaatinen, Tapiola 1958. Suunnittelijoina 
Marjatta ja Matti Jaatinen. Pohjaratkaisu edusti

 joustavaa asuntosuunnittelua. Kiinteät tilat sijoittuivat 
rakennuksen keskelle.
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1940-luvun asuntotuotantoa leimasivat sodan ja jäl-
leenrakentamisen problematiikka. Suuri osa jälleenra-
kentamisesta keskittyi maaseudun asutustoimintaan 
– tyyppipiirustusten perusteella toteutettuun har-
tiapankkirakentamiseen. 1950-luvulle tultaessa halut-
tiin kehittää lapsiperheiden asumista väestöpoliittisista 
syistä. Perheasuntoja lainoittaneen Aravan määrittämä 
minimitaso oli aluksi ylellinen ja liian kallis vähävarai-
simmille, mikä herätti kritiikkiä. Kritiikin myötä tasoa 
laskettiin ja perheasunnoiksi hyväksyttiin käytännössä 
myös kahden huoneen ja keittiön asunnot. Syntyneitä 
asuntoja pidettiin kuitenkin liian ahtaina. 1950-luvulla 
perheasuntojen varustetaso kehittyi ja etenkin pienta-
loasunnot rakennettiin avariksi ja valoisiksi moderneiksi 
kodeiksi. Kaikki asunnot eivät kuitenkaan olleet per-
heasuntoja, sillä kaupungeissa asuntotuotanto keskittyi 
yksiöihin ja kaksioihin. 

1950-luvun lopulla asuntopoliittinen toiminta väheni, 
kun valtion taloudellinen tilanne heikkeni. Asumisen 
tukia supistettiin tai ne pidettiin ennallaan. Tämän 
lisäksi 1950-luvun lopulla haluttiin karsia rakentamisen 
kustannuksia. Asuntotuotannon tavoitteeksi muodostui 
kustannusten alentaminen ja rakentamisen nopeutta-
minen. Käsityövaltainen rakentaminen sai väistyä ele-
menttituotannon tieltä. 1960-luvulle tultaessa vallitse-
vaksi asuinrakennustyypiksi muodostuikin kerrostalo. 
(Hautajärvi 2018, 19; Juntto 1990, 229; 240; Sanaksen-
aho 2017, 68–69; 272.) Metsälähiöissä jo 1940-luvulla 
syntynyt aluerakentaminen loi Salokorven mukaan 
(1990, 34) rakennusliikkeille vahvan aseman asunto-
tuotannossa, kun ne laativat itse kaavat, rakensivat kun-
nallistekniikan ja asunnot. Tavoitteeksi muodostui yhte-
näiseksi suunniteltu ja kerralla rakennettu alue (ibid.). 

Asuntotuotannossa alkoi massatuotannon aika, joka 
yksipuolisti uusien asuntojen tarjontaa.

Kuva 2.30. Menninkäisen taloryhmän ketjutalo- ja ker-
rostaloasuntoja. Tapiola, 1950-luvun puoliväli. 

Suunnittelijana Aulis Blomstedt. 1:200.
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2.6 1960–1979 – Massa-
tuotannon vuosikymmenet

Aluerakentaminen ja asuminen 
kompaktikaupungeissa

1960-luvun alkupuolella suuret ikäluokat tulivat työi-
käisiksi, mikä käynnisti voimakkaan kaupungistumi-
sen aallon, kun maalta muutettiin kaupunkeihin töiden 
perässä. Syntyi uusi keskiluokka ja kuluttaminen lisään-
tyi. Kaupungistumisen myötä agraarinen menneisyys 
jäi taakse. Sotien jälkeisen asutustoiminnan myötä syn-
tyneet pientilat autioituivat ja maaseutu alkoi tyhjentyä 
sekä palveluista että asukkaista. Kaupungeissa ilmeni 
uusia ongelmia, kun liikenne lisääntyi ja satojen tuhan-
sien suomalaisten muuttaminen taajamiin loi asunto- ja 
työpaikkapulan. Asuntoja haluttiin tuottaa mahdollisim-
man nopeasti ja taloudellisesti. Ongelma pyrittiin rat-
kaisemaan asuntotuotannon teollistamisella ja alue-
rakentamisella. Kerrostalovaltaisten lähiöiden ohella 
rakennettiin tehokkaita, tiiviiseen ja matalaan kaupun-
kirakenteeseen perustuvia alueita. (Juntto 1990, 258–
259; Kervanto Nevanlinna 2018, 82; Lehtovuori 1999, 
100; Sanaksenaho 2017, 226; 268.) Lähiöt syntyivät 
tyydyttämään kaupungistumisen luomaa asuntokysyn-
tää. Tästä huolimatta asuntoja ja työpaikkoja ei riittänyt 
kaikille.

1960-luvulla yli puolet suurien rakennusliikkeiden toteut-
tamasta asuntotuotannosta oli perustajaurakointia eli 
gryndausta, joka vähensi kilpailua asuntorakentami-
sessa. Seurauksena asuntojen hinnat nousivat. Aluera-

kentamisen aikana tonttimaasta muodostui rakennus-
liikkeiden keskeisin kilpailun kohde asuntojen hinnan tai 
laadun sijasta. (Juntto 1990, 248–249; 252.) 

Muiden rakennuttajien osuus asuntomarkkinoilla pie-
neni. Aiemmin asuntorakentajina kunnostautuneet teol-
lisuusyritykset alkoivat asuntojen rakentamisen sijaan 
tukea työntekijöitään lainoilla ja hankkimalla työnte-
kijöilleen maata aravarakentamista varten (Putkonen 
2018, 250). Myös kunnat jäivät Sanaksenahon mukaan 
(2017, 297–298) kilpailusta sivuun ja menettivät vaiku-
tusvaltaansa asuinympäristön laadun määrittämisessä. 
Asuntotuotanto keskittyi rakennusliikkeiden käsiin.

Aluerakentamisen myötä rakennusajat lyhenivät, koneet 
pääsivät jatkuvaan käyttöön ja työvoiman organisoimi-
nen helpottui. Toisaalta aikalaisetkin kritisoivat gryn-
derituotannon luomia yksitoikkoisia asuinrakennuksia 
ja maiden siirtymistä julkisesta omistuksesta. Myös 
vanhojen rakennusten purkaminen herätti ristiriitaisia 
tunteita, kun kaupunkilaisille merkityksellisiä paikkoja 
saneerattiin. Aluerakentamisen kaikkia kielteisiä vaiku-
tuksia, kuten asuntojen laadun heikkenemistä ja hinnan 

Kuva 2.31. Kerrostalokaksioita Pihlajamäessä, 1961.  
Suunnittelijana Lauri Silvennoinen. 
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nousua ei kuitenkaan osattu ennakoida. (Juntto 1990, 
251; 262–263; Kervanto Nevanlinna 2018, 86; Sanakse-
naho 2017, 298.) Asumistason kannalta aluerakentami-
sen vaikutukset eivät kuitenkaan olleet suoraviivaisia. 
Vaikka tuotettujen rakennukset eivät aina nykynäkökul-
masta olleet laadukkaita, saattoivat asunnot olla niihin 
muuttaville ensimmäisiä modernit mukavuudet sisäl-
täviä koteja. 

Myös Tapiola ja muut 1950-luvun puutarhakau-
punkimaiset metsälähiöt alkoivat herättää kritiikkiä 
1960-luvulla. Uusissa lähiöissä terveydellinen reto-
riikka muuttui, kun raitista ilmaa ei enää pidettykään 
ylivoimaisena hyvinvoinnin lähteenä. Nyt ajatuksena 
oli, että ihmisten kohtaamiset ja kanssakäymiset mah-
dollistuisivat parhaiten tiiviissä kaupunkirakenteessa – 
kompaktikaupungissa. Toisaalta taustalla tavoitteena 
oli myös rakennusliikkeiden suurin mahdollinen voitto, 
minkä vuoksi rakennuskustannukset pyrittiin minimoi-
maan. Tästä kärsivät sekä rakennettavan alueen luonto 
että uudisrakennusten arkkitehtuuri. Rakennetut alueet 
jäivät liian pieniksi taatakseen kattavat palvelut. Suu-
rin osa niille muuttavista asukkaista oli kuitenkin lapsi-
perheitä, jotka arvostivat uusien alueiden lapsiystävälli-
syyttä, ulkoilumahdollisuuksia ja rauhallisuutta. (Juntto 
1990, 275–276; Salokorpi 1990, 35; Sanaksenaho 
2016, 142.) Mielenmuutos kaupunkirakentamisen ide-
ologiassa 1950–1960-lukujen välillä korostaa sitä, että 
asumiselle optimaalista ympäristöä ja asuntoja mää-
rittävät trendit voi muuttua nopeastikin, mikä asettaa 
haasteen kestävälle rakentamiselle.

1960-luvun lähiöistä muodostui pääasiassa työväen 
asuinalueita – 1900-luvun alun esikaupunkien seu-

raajia. Niiden ongelmina pidettiin asukkaiden eristäy-
tyneisyyttä ja yksinäisyyttä, kun yhteisöt katosivat ja 
verkostot kuihtuivat. Kompaktikaupungeilla pyrit-
tiin ratkaisemaan juuri näitä ongelmia. (Juntto 1990, 
280; Nikula 2018, 51; 54.) Lähiöiden keskeinen rahoi-
tusmuoto oli aravalainoitus, mutta asunnot eivät enää 
noudattaneet 1950-luvun tiukkaa pinta-alanormitusta. 
Asuntojen keskikoko Helsingin uusilla asuinalueilla 
asettui keskiarvon tuntumaan tai hieman sen yläpuo-
lelle. Aikakaudella tuotetut uudet perheasunnot olivat 
kuitenkin tuolloista keskiarvoa pienempiä. Alueiden asu-
kasryhmät muodostuivat yksipuolisiksi, kun eri väestö-
ryhmiä ei pyritty suunnittelussa sekoittamaan. Joillakin 
alueilla valtaosa asunnoista oli heikko-osaisten asut-
tamia kaupungin vuokra-asuntoja. (Helsingin kaupunki 
2006, 26.) Myöhemmin tästä aiheutui alueille sosiaalisia 
ongelmia. Koska lähiöasumisella oli ongelmansa, pien-
talo säilytti asemansa suomalaisten unelma-asuntona. 
Myös rivitaloasuminen oli suosittua etenkin lapsiper-
heiden keskuudessa, sillä ne olivat kerrostaloasuntoja 
suurempia ja luonnonläheisempiä sekä omakotitaloja 
edullisempia. (Juntto 1990, 281; Sanaksenaho 2017, 
226; 301–302.)

Asukkaiden toiveista huolimatta pientalojen rakentami-
nen vähentyi 1960-luvulla ja pientaloalueista muodos-
tui lähiöiden tavoin kompakteja ja tehokkaita. Asunto-
jen pihat pienenivät, kun niitä käytettiin viljelyn sijaan 
oleskeluun. 1950-luvulla pihat olivat avautuneet laa-

Kuva 2.32. As. Oy Mäntykallio, Matinkylä, Espoo. 1963. 
Suunnittelijana arkkitehti Toivo Korhonen.
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jempaan maisemaan, mutta nyt niistä tehtiin rajattuja 
– yksityisestä näköalasta tuli statussymboli. Jo 1950-
luvun lopulla käyttöön tullut atriumtalotyyppi nousi suo-
sioon 1960-luvulla. Se sulki sisäänsä pienen suljetun 
pihan, johon asunnon tilat avautuivat. Rakennukset voi-
tiin atriumpihojen avulla myös rakentaa toisiinsa kiinni, 
jolloin syntyi julkisia ja yksityisiä piha-alueita. Atriumta-
lot käyttivät arvokkaan tonttipinta-alansa tehokkaasti, 
mikä sopi hyvin aluerakentamisajan henkeen. (Sanak-
senaho 2017, 305; 117–118; 221; 259–260; 282; 305.) 
Pihojen pieneneminen siis johti niiden näköalojen rajau-
tumiseen, minkä hyväksyminen toisaalta mahdollisti 
uudenlaisia talotyyppejä. Aluerakentamisajan tehokas 
maankäyttö on yksi tapa laskea rakentamisen hintaa, 
mikä voi parhaassa tapauksessa mahdollistaa asuk-
kaille tilavamman ja edullisemman asumisen.

Uusia normeja ja tasa-arvoisempaa 
asumista

Vuonna 1966 perustettiin Asuntohallitus jatkamaan 
Aravan lainoitustoimintaa. Lainoitusta myönnettiin kus-
tannuksiltaan kohtuullisille ja asukkailleen sosiaalisesti 
tarkoituksenmukaisille asunnoille. Tarkoituksenmukai-
suutta arvioitiin sijainnin, pohjaratkaisun, teknisten rat-
kaisujen ja varusteiden pohjalta. Asuntojen maksimi-
pinta-ala nostettiin 120 neliöön ja keskipinta-alaraja 70 
neliöön, mutta kustannuksia valvottiin. Jos suunnitel-
lut asunnot ylittivät tietyn hintarajan, suunnitelmia oli 
halvennettava. Muutoksilla pyrittiin turvaamaan per-
heasuntojen tuotanto ja edistämään asumisväljyysta-
voitteiden toteutumista. Tavoitteena oli yksi huone kuta-
kin asukasta kohti. (Puro 2017, 161; Sanaksenaho 2017, 
58.) 

Perheasuntoja tuettiin aravalainoituksen lisäksi rahal-
lisesti lapsiperheiden asumistuella. Tuen perusteena 
olivat asunnon koko, lasten lukumäärä ja perheen tulot. 
Tuella haluttiin nostaa lapsiperheiden asumistasoa. 
Tuettavassa asunnossa sai kuitenkin asua enintään 
kaksi henkilöä huonetta kohti. Ahtaasti asuminen oli 
tuen yleinen hylkäämisperuste. (Kuusi 1961, 8; 38 cit. 
Juntto 1990, 242.) Lapsiperheiden asumistuen myön-
tämisperusteet rajasivat siis edelleen tuen ulkopuolelle 
kaikkein vähävaraisimmat perheet, joilla ei ollut varaa 
hankkia tarpeeksi tilavaa asuntoa. 

1970-luvulle tultaessa asuntohallituksen toimenpiteet 
johtivat kolmen huoneen ja keittiön asuntojen vakiin-
tumiseen Suomen vallitsevaksi asuntotyypiksi. Ara-
van alkuaikoina painottunut asuntotuotannon laatu 
jäi kuitenkin samalla sivurooliin, kun asuntotuotan-
non tärkeimmäksi päämääräksi nousivat edulliset 
rakentamiskustannukset. Suunnitteluohjeet määritti-
vät vähimmäis- ja enimmäisnormit, mutta siinä missä 
alkuvuosien aravatuotannossa oltiin jopa keinoteltu 
enimmäisnormien ylittämiseksi, nyt vähimmäisnormi 
muodostui käytännössä laatutason maksimiksi. Asun-
tohallitus oli aikakaudella ainoa taho, joka pyrki nosta-
maan rakentamisen laatua, mutta sen harjoittamaan lai-
noitustoimintaan käytettäviä varoja supistettiin. (Juntto 
1990, 233; Puro 2017, 161.) Tilanteessa on nähtävissä 
yhtymäkohtia nykypäivään. Nykyisin asemakaavoissa, 

Kuva 2.33. Haukilahden atriumtalot Espoossa 1961. 
Kaikkien kahdentoista rivitaloasunnon pinta-alat oli-

vat 106 neliötä. Suunnittelijana Jaakko Laapotti. 
Pieni avokeittiä on avoimessa yhteydessä laajaan 

olohuone-ruokailutilaan. 
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laeissa ja rakennusmääräyksissä asetetut, esimerkiksi 
yhteistiloja, julkisivumateriaaleja ja asunnon tiloja kos-
kevat vähimmäismääräykset muodostavat usein mak-
simin toteutettavalle laatutasolle. 

Elementtirakentamisen myötä 1960-luvun asunnoista 
tuli standardoituja teollisia tuotteita, jotka toteutettiin 
tuottajan ehdoilla. 1960-luvun asunnoissa korostui funk-
tionalistinen ihanne, jossa jokaiselle asumistoiminnolle 
varattiin oma tilansa. Asuinkerrostalojen rungot syveni-
vät ja huoneistojen tilallisuus kärsi, kun tuotantomäärä 
nousi tuotettujen asuntojen laatua tärkeämmäksi. Asun-
tohallitus asetti perheasunnoille myös edellä mainittua 
tarkempia pinta-alarajoja. Esimerkiksi neljä huonetta ja 
keittiön käsittävän asunnon tuli olla alle 100 neliöinen. 
Pohjaratkaisuissa arvostettiin symmetriaa, suoraviivai-
suutta, tehokkuutta ja käytettävyyttä. Toisaalta huo-
miota kiinnitettiin myös kodin riittävään kokoon, avoi-
muuteen, muunneltavuuteen ja lapsiystävällisyyteen. 
Tapiolan 1950-luvun aravarajoituksin toteutettuja asun-
toja alettiin pitää liian pieninä perheasunnoiksi ja joitakin 
niistä laajennettiinkin esimerkiksi ottamalla varastoti-
loja asuinkäyttöön. (Juntto 1990, 275; Salokorpi 1990, 
64; Sanaksenaho 2017, 146–147; 220; 232–233.) Pien-
talot mahdollistivat talotyyppinä asuntojen joustamisen 
uuteen tilanteeseen, kun asukkaiden tarpeet muuttuivat 
ja elintaso parani. 

1960-luvulla Asuntohallituksen asettamat pinta-alara-
jat olivat lopulta varsin kohtuullisia. Sataneliöinen neljä 
huonetta ja keittiö on nykynäkökulmasta etenkin kerros-
taloasunnoksi sangen tilava. Lisätila ei kuitenkaan vält-
tämättä yksin paranna asunnon laatua, jos se saavute-
taan runkosyvyyttä kasvattamalla, kuten 1960-luvulla.

1960-luvun asuntosuunnittelijat määrittelivät asutta-
vuutta asumistoimintojen kuten nukkumisen, hygienian-
huollon, vaatehuollon, ruokailun ja ruoanvalmistuksen, 
kotiharrastusten sekä asunnon ulkopuolisten toimin-
tojen avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin kalustetta-
vuuteen, mikä näkyi kiintokalustekomeroiden korvau-
tumisessa vaatehuoneilla. Kylpyhuoneisiin suunniteltiin 
tilavaraus pyykinpesukoneille ja kovan rahan kohteissa 
myös kuivauskaapille. Joskus pyykinpesukone sijoitet-
tiin keittiöön apukeittiöksi kutsuttuun syvennykseen. 
Keittiössä oli astianpesukone ja yleensä myös ruokai-
lutila. Olohuoneiden koko säilyi suurena, yleensä yli 24 
neliöisenä, mikä mahdollisti monenlaisia harrastusmah-
dollisuuksia. Myös keittiön ja olohuoneen yhdistäminen 
tupakeittiöksi yleistyi 1960-luvun lopulla, mikä korosti 
modernin kodin muuttumista kokonaan arkiseksi tilaksi. 
Pientaloissa uusina tiloina alkoi esiintyä erillisiä sau-
naosastoja uima-altaineen. Huoneistokohtaisia saunoja 
alettiin vuosikymmenen loppua kohti rakentaa myös 
kerrostaloihin. (Nikula 2018, 55; Sanaksenaho 99–100; 
146–147; 164–165; 172–174.) Varustetaso siis parani 
1960-luvullakin entisestään aluerakentamisesta huo-
limatta. Asumistason kannalta erityisen kiinnostavia 
ovat uima-altaat, sillä ne ovat ylellisyys, jota nykyisissä 
asunnoissa tai asuinrakennuksissa näkee varsin har-
voin. Asumistason kehittyminen ei siis ole lineaarista. 

Asumistasoa heikentäviä ongelmia ei saatu 1960-luvulla 
selätettyä. Kansainvälisen asunto- ja yhteiskuntasuun-
nittelujärjestön vuonna 1957 hyväksymien miniminor-

Kuva 2.34. 4h+kt pohja Rakennus Oy:n arkkitehtuurikil-
pailusta, 1968 (voittajaehdotus). Tekijöinä Björn Krogius, 

Eero Petterson, Veli-Pekka Tuominen ja Esko Kahri.
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mien mukaisesti perheasunnossa tuli olla olohuoneen 
lisäksi erikseen vanhempien ja lasten makuuhuone eli 
vähintään kolme huonetta ja keittiö. Jos perheessä oli 
sekä tyttö- että poikalapsia, tarvittiin keittiön lisäksi neljä 
huonetta. Suomessa tyypillisin aravamitoitettu asunto 
oli kaksio, eikä siksi edellä mainittujen normien mukai-
sesti edes perheasunto. Suomen rakennusliikevetoinen 
asuntotuotantojärjestelmä herätti aikalaisissa kritiikkiä, 
kun heikoimmat asunnot päätyivät heikoimmassa ase-
massa oleville asukkaille. Vuonna 1966 asetettu Asun-
topoliittinen komitea asetti tavoitteeksi, että vuoteen 
1975 mennessä olisi päästävä keskimäärin asumisti-
heyteen, jossa olisi huone henkilöä kohti keittiön ollessa 
mukana huoneluvussa. Tavoite saavutettiinkin, tosin 
lähinnä kovan rahan asuntotuotannon ansiosta. Vuonna 
1975 asumistukijärjestelmän laajeneminen kattavaksi 
edisti paremman asumistason tavoitetta entisestään. 
Asuntopolitiikan tavoitteeksi nousi yhä tasa-arvoisempi, 
tulotasosta riippumaton asuntotuotanto. (Juntto 1990, 
162; 243; 263; 338; Kuusi 1961, 136 cit.  Juntto 1990, 
245; Summa 1989, 128.) Asumistasossa havaittui-
hin epäkohtiin pyrittiin vastaamaan asettamalla uusia 
tavoitteita ja tukemalla niiden toteutumista. Tasa-arvoi-
seen asumiseen pyrkiminen ei ollut aiempina vuosikym-
meninä itsestäänselvyys.

1960-luvulla todettiin, että 1950-luvulla aloitetut asun-
totuotannon verohuojennukset eivät pienentäneet asu-
miskustannuksia. Niiden edut kohdistuivat lähinnä 
sijoittajille, minkä vuoksi järjestelmä ajettiin alas asteit-
tain vuoteen 1972 mennessä. Verohuojennuksilla oli 
kuitenkin laajoja vaikutuksia toteutuneisiin asuntoihin, 
sillä verohuojennukset heikensivät valtion kykyä puut-
tua asuntotuotantoon ja jättivät sen siten yksityisten 

sijoittajien ja yrittäjien haltuun. Asuntotuotanto muo-
dostui pienasuntovaltaiseksi, koska yksiöt toivat sijoit-
tajille parhaan tuoton. Pieniä asuntoja rakennettiin eten-
kin Helsinkiin. Osaltaan pienasuntojen tuotantoon johti 
asuntoluottojärjestelmän kehittymättömyys, minkä 
vuoksi suomalaisilla ei ollut varaa kalliisiin asuntoihin. 
Asuntolainalla saattoi rahoittaa vain noin puolet asun-
non ostohinnasta. Asumisen kalleuteen vaikuttivat kor-
keat rakennuskustannukset, purkamisen aiheuttamat 
suuret poistumaluvut, pienasuntovaltainen asunto-
tuotanto, alhainen bruttokansantuote ja rakennuskus-
tannuksia lisäävä Suomen pohjoinen sijainti. (Juntto 
1990, 132; 231–231; 243–236.) 

Pienten asuntojen määrä lähes kolminkertaistui Hel-
singissä 1960-luvulla, vaikka ne muodostivat jo ennes-
tään suuren osan Helsingin asuntokannasta, kun 
vuonna 1960 niiden osuus oli kolme neljännestä. Kau-
pungissa vilkas asuntotuotanto johti myös asuntojen ja 
jopa kokonaisten alueiden purkamiseen, mikä toisaalta 
paransi asumistasoa, kun asumisväljyys saneeratuilla 
alueilla lähes kaksinkertaistui. (Helsingin kaupunki 
2006, 10–13.) 

1960-luvulla Helsinkiin syntynyt pienasuntokanta on 
kenties toteuttanut asukkaiden toiveita 2010-luvulla, 
sillä pienasunnoissa asuminen kaupunkien keskus-
toissa on nykyisin trendikästä. Toisaalta pienasun-
totrendiä ei ehkä olisi syntynyt ainakaan Helsingissä, 
jollei kantakaupungin asuntokanta olisi ollut jo val-

Kuva 2.35. Saunallisia asuinkerrostalopohja Espoon Ola-
rista, 1969–1973. Suunnittelijoina Simo Järvinen, Eero 

Valjakka ja Vesa Huolman. 
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miiksi pienasuntovaltaista. On toinen kysymys, kuinka 
moni keskustoissa asuvista todella haluaa asua juuri 
pienasunnossa. Voi olla, että trendissä on kyse lähinnä 
keskusta-asumisesta pienten asuntojen ollessa asun-
tokannasta ja asumiskustannuksista johtuva välttämä-
tön paha. Tähän palataan asukkaiden toiveita käsittele-
vässä alaluvussa 3.2. 

Lähiöihin keskittynyt aluerakentaminen oli 1960- ja 
1970-luvuilla nopea ja edullinen ratkaisu rakennemuu-
toksen paineessa ilmenneisiin asumisongelmiin. Vil-
kas rakentaminen paransi asumistasoa, mutta vain van-
himpiin asuntoihin verrattuna, sillä uudiskohteiden laatu 
heikkeni 1970-luvulla yhä runsaamman asuntotuotan-
non myötä. Aravatuotannon laatuun alettiin kuitenkin 
kiinnittää laajemmin huomiota vasta 1980-luvulla. Alue-
rakentaminen oli kuitenkin 1970-luvun loppua kohti 
alkanut jo menettää merkitystään, sillä mittava asun-
totuotanto oli jo täyttänyt tehtävänsä, kun asuntojen 
tarve oltiin suurelta osin saatu tyydytettyä. Lähiöasun-
not alkoivat menettää suosiotaan, mihin vaikutti myös 
lähiöiden nostattama kritiikki – nyt toimintojen erot-
teluun perustunutta kaupunkimallia alettiin kritisoida 
ja kaupunkien keskustoja haluttiin jälleen elävöittää. 
1970-luvulla rakennettujen asuinalueiden asuntojen 
keskikoko jäi kuitenkin esimerkiksi Helsingissä pieneksi. 
(Helsingin kaupunki 2006, 26–27; Juntto 1990, Ker-
vanto Nevanlinna 2018, 87; 295; Puro 2017, 163; Sanak-
senaho 2017, 59.) 1960- ja 1970-luvuilla rakennettiin 
kuitenkin varsin suuri osa Suomen asuntokannasta. 
Asuntotuotannon ja asuinympäristön laatuvaatimuk-
set esitettiin tästä näkökulmasta liian myöhään, sillä 
1980-luvulle tultaessa oltiin ehditty jo rakentaa suuri 
määrä melko heikkotasoisia asuinrakennuksia.  

Pientalorakentamista ja normipohjaista 
asuntosuunnittelua

Kerrostalotuotanto oli Suomessa voimakkainta 1970-
luvun alkupuolella, mutta vuosikymmenen puolivälissä 
omakotitalojen ja rivitalojen rakentaminen alkoi lisääntyä 
nopeasti. Elintason nouseminen 1960- ja 1970-luvuilla 
mahdollisti pitkäaikaisen omakotitaloasumisen unel-
man toteutumisen entistä useammille. Vuonna 1977 
tuotettujen pientaloasuntojen eli omakoti- pari- ja rivita-
loasuntojen määrä ylitti tuotettujen kerrostaloasuntojen 
määrän. Pientalotuotanto jatkui vilkkaana 1980-luvulla. 
Lähiö- ja aluerakentaminen vähenivät, kun täydennysra-
kentamisesta tuli valtavirtaa. Pientalotuotantoa tuettiin 
yhä enemmän myös aravalainoin 1970-luvun puolivä-
listä alkaen. Pientalotuotanto lisääntyi vastaliikkeenä 
yksipuoliselle ja rakennusliikevetoiselle rakentamiselle. 
Paikallisuus ja paikan henki nousivat arkkitehtuurin läh-
tökohdaksi. (Lehtovuori 1999, 102–104; Sanaksenaho 
2017, 242; Puro 2017, 165–167.) Pientalorakentamisen 
myötä lähiörakentaminen jäi 1970-luvulla historiaan. 
Tavoitteet tuotantomääristä jäivät taka-alalle, kun jäl-
leen panostettiin asumisen laatuun, pienimuotoiseen 
rakentamiseen ja luonnonläheisyyteen. 

1970-luvun asuntosuunnittelu oli normien ohjaamaa. 
Normien perustana olivat asuntojen neliöhinta ja asu-
misväljyystavoite yhdestä henkilöstä yhtä asuinhuo-

Kuva 2.36. Punkatalojärjestelmän pientalopohja, 
1970-luku. Suunnittelijoina arkkitehti Veikko Pystynen ja 

rakennusarkkitehti Simo Halkola.
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netta kohden. Asuntohallitus valvoi valtion lainoittaman 
asuntotuotannon kustannuksia. Lisäksi valtion lainoitta-
maa asuntotuotantoa ohjasivat yksityiskohtaiset suun-
nitteluohjeet. Myös lämmöneristystavoitteet kiristyivät 
vuoden 1973 energiakriisin myötä. Lisäksi asumistuki-
järjestelmän säännöt olivat hyvin tarkkoja, mikä asetti 
tavoitteita asunnonostamisen ajankohdalle. Jos stan-
dardista poikkesi, jäi vaille yhteiskunnan tukea. Tämän 
vuoksi asuntomarkkinoille syntyi väliinputoajaryhmä, 
jolla ei ollut varaa vapaarahoitteiseen omistusasuntoon, 
mutta jonka tulot olivat liian suuret aravalainoitettuun 
asuntoon. (Hautajärvi 2018, 19–20; Juntto 1990, 297; 
337–338; 344–345; Puro 2017, 174.) Tarkan normituk-
sen ansiosta asuminen tai ainakin sen tuki joustivat eri-
laisiin elämäntilanteisiin vähäisesti. Myös itse asunnot 
pyrittiin normittamalla muuttamaan laskettaviksi hyö-
dykkeiksi. Liian tiukat normit voivat vaikeuttaa asun-
tosuunnittelua kohtuuttomasti.

Asuntojen tilaohjelmat perustuivat 1970-luvuilla toimin-
toihin. Selkeitä ja teknisempiä toimintoja, kuten keittiötä 
ja kylpyhuoneita oli helpompi säännellä kuin esimerkiksi 
seurusteluun varattua olohuonetta, jonka tilantuntua oli 
vaikea muotoilla normiksi. Abstraktit käsitteet jäivät nor-
mituksen ulkopuolelle ja asunnoissa sääntelemättömät 
tilat vähenivät ja pienenivät. Asumisen pitkät perinteet 
olivat modernisaation myötä katkenneet, joten tarvittiin 
normeja komplisoituneen kokonaisuuden hallitsemi-
seksi. Suunnittelussa tuotantomäärä ja taloudellisuus 
korostuivat arkielämän jäädessä taka-alalle. Asunto-
jen varusteet kuitenkin kehittyivät, kun esimerkiksi suih-
kut alkoivat yleistyä asunnoissa kylpyammeiden sijasta 
1970-luvulta alkaen. (Juntto 1990, 297; Sanaksenaho 
2017, 173–174.) 

Jos normeilla säännellään vain joidenkin asuintilo-
jen ominaisuuksia ja asunnon kokoa pienenennetään, 
johtaa se yleensä normittamattomien tilojen pienene-
miseen. Tämä näkyy myös 2010-luvulla esimerkiksi 
makuuhuoneiden ja olohuoneiden pienenemisenä 
aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, sillä rakennus-
määräykset kohdistavat vaatimuksia asunnon tiloista 
lähinnä eteisen, kylpyhuoneen ja keittiöiden mitoituk-
selle. Huonelukuunsa nähden pienimmissä asunnoissa 
tämä voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Näin voi kat-
soa käyneen esimerkiksi nykyaikaisissa pienimmissä 
yksiöissä, joissa eteinen ja kylpyhuone vievät jopa lähes 
puolet asunnon pinta-alasta.

Keskivertokansalaisen asumistaso parani nopeasti 
1960- ja 1970-lukujen myötä. Vaikka asuntojen tilalli-
suus heikkeni, Lehtovuoren (1999, 104) mukaan asuttiin 
väljemmin ja paremmin varustelluissa kodeissa, joiden 
pohjaratkaisut olivat tarkoituksenmukaisia. Asumisväl-
jyyden normiksi vakiintui huone henkilöä kohti, kun keit-
tiötä ei laskettu huonelukuun. 1970-luvun alussa tämän 
havaittiin kutakuinkin toteutuneen. Tavoite koski kaikkia 
asuntokuntia, sillä tukea haluttiin ohjata niille, joilla oli 
vähiten elintilaa. Taustalla oli silti ajatus normaaleina 
pidetyistä kaksilapsisista perheistä, jotka kävivät yhä 
harvinaisemmiksi. Aravalainoja myönnettiin kuiten-
kin yhä suurempia asuntoja varten myös pienasunto-
kunnille. Esimerkiksi yksiöiden rakentaminen kiellettiin 
aravatuotannossa kokonaan, kun yksinasujien tavoi-
teasunnoksi asetettiin pieni kaksio. Epäkohdista huoli-

Kuva 2.37. Espoon Suvikummun asuntopohjia, Tapiola. 
Alue rakennettiin vuosina 1967–1983. Suunnittelijoina 

arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä.
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matta minimitasoisena pidetty asuminen mahdollistui 
myös työväestölle. (Juntto 1990, 338; 344–346; Summa 
1989, 137.) Tavoitteista huolimatta suhteelliset erot eri 
asukasryhmien asumistasossa säilyivät. Varakkaam-
mat asuivat väljemmin. Normitettu asuntosuunnittelu 
ja -tuotanto veivät kuitenkin asumistasoa parempaan 
suuntaan.

1960–1970-lukujen lähiöasunnot tuotettiin toteutta-
maan kaupungistumisen aiheuttamia välttämättömim-
piä asumistarpeita. Osa kuluttajista siirtyi kuitenkin jo 
elämäntapa-asumiseen, joka mahdollisti erilaisia elä-
mäntapoja ja kulutustyylejä. 1970-luvulla alettiinkin kiin-
nittää huomiota asukkaiden osallistumiseen asuinaluei-
densa ja asuntojensa suunnitteluun. Vuosikymmenellä 
syntyi myös kaupunkien asuntopoliittisia aloitteita, esi-
merkiksi Helsingin kaupungin Hitas-järjestelmä, jossa 
se asetti vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle hinta-
katon ja harjoitti asuntotuotannon laadunvalvontaa. 
Hitas-järjestelmä ohjasi kaikkea Helsingin vapaarahoit-
teista asuntotuotantoa aina 1990-luvun alun lamaan 
saakka. Se onnistui tasapainottamaan asuntojen hin-
takehitystä Helsingissä 1980-luvulla. (Juntto 44; 294–
295; 299; Puro 2017; 174–175.) Elintason paranemi-
sen myötä yhä useammat asukkaat saattoivat keskittyä 
asumistoiveidensa toteuttamiseen välttämättömimpien 
tarpeiden täyttämisen sijaan.

Modernisaatiokehitys joutui 1970-luvulla vastatuuleen 
energiakriisin ja osittain huonoksi havaitun asuinym-
päristön myötä. Elementtirakentaminen nähtiin vielä 
1970-luvun alussa myönteisenä kehityksenä, mutta 
pian voitiin todeta, ettei sen kustannustehokkuus juu-
rikaan näkynyt asuntojen hinnoissa, jotka laskivat vain 

noin kymmenesosan. Arkkitehdit alkoivat kritisoida 
tuotantotavoiltaan luotuja yksitoikkoisia asuntoja ja 
asuinympäristöjä, joista puuttui perinteisen asuinym-
päristön moninaisuus. (Juntto 1990, 27–28; 247–248; 
277–278.) 1970-luvulla rakennetut elementtirakenteiset 
asuinkerrostalot eivät ole saavuttaneet ainakaan laajaa 
kansansuosiota vielä nykyaikanakaan. Jos tuotetaan 
asuntokantaa, joka ei vastaa asukkaiden mieltymyksiä, 
on sillä kauaskantoisia seurauksia, sillä heikkotasoisim-
pienkin rakennusten elinkaari on yleensä vähintään puo-
len vuosisadan mittainen. 

1960- ja 1970-luvuilla luonnonläheiset metsälähiöt väis-
tyivät kompaktikaupunkien ja aluerakentamisen tieltä. 
Vapaasti luontoon sijoittuvien rakennusten sijasta 
rakennettiin geometrisia muotoja noudattavia kerros-
talovaltaisia lähiöitä ja tiiviiltä pientaloalueita, joiden 
tieltä saatettiin purkaa vanhoja rakennuksia laajoilta-
kin alueilta. Kehityksellä oli sekä positiivisia että nega-
tiivisia puolia. Toisaalta asunnot modernisoituivat, kun 
niiden varustetaso kehittyi ja uudet asunnot olivat pin-
ta-alaltaan purettuja kookkaampia. Asuntopolitiikan 
tavoitteeksi nousi entistä tasa-arvoisempi asumistaso. 
Samalla toteutuneet asuinympäristöt ja asunnot olivat 
kuitenkin aiempaa yksitoikkoisempia. 

Asuntojen tilallisuus kärsi 1970-luvulla, kun niiden suun-
nittelussa korostui taloudellisuus ja tarkoituksenmu-
kaisuus. Tilallisuutta ei onnistuttu normittamaan. Alue-
rakentaminen myös siirsi vallan rakennusliikkeiden ja 
sijoittajien käsiin, minkä vuoksi esimerkiksi Helsinkiin 
tuotettiin suhteettoman paljon pienasuntoja. 1970-
luvun lopulla pientalojen tuotanto kuitenkin jälleen vil-
kastui. Paikkalähtöisyyttä, luonnonläheisyyttä ja asumi-

sen laatua alettiin jälleen korostaa. Aluerakentaminen 
sai väistyä pienimuotoisempien rakentamistapojen 
tieltä. Tämä kehitys jatkui 1980-luvulla.  
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2.7 1980– Nousukausia ja 
taantumia

Asuntosuunnittelu ja asumistaso 1980-luvulla

1980-luvulla elettiin voimakasta nousukautta. Asunto-
lainojen saaminen helpottui ja omarahoitusosuus pie-
neni, kun rahalaitoksiin liittyvää sääntelyä purettiin. 
Seurauksena asuntojen hinnat alkoivat nousta voimak-
kaasti, kun omistusasuntojen kysyntä ylitti tarjonnan. 
Rahoitus kohdentui kuitenkin lähinnä hyvätuloisille, kun 
uudet tukitoimet, kuten ensiasunnonostajien asp-järjes-
telmä, olivat lähinnä heidän hyödynnettävissään. Nou-
sukauden myötä vähemmän säännellyn vapaarahoit-
teisen tuotannon osuus asuntotuotannosta lisääntyi 
ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen vaikeutui 
nousseiden urakkahintojen vuoksi. Valtion tavoitteeksi 
tuli ensi kertaa asuntotuotannon hidastaminen, mikä 
koski tosin vain omistusasumista. Hintojen nousua yri-
tettiin hillitä ja markkinoille haluttiin lisää kohtuuhintai-
sia asuntoja. (Juntto 1990, 306–307; Lindkvist 2011, 
11–12; 37–38; 72; Puro 2017, 180–182.) Vapaarahoit-
teisen tuotannon lisääntyminen jälleen voimisti asuk-
kaiden eriarvoisuutta etenkin varallisuuden ja tulotason 
mukaan.

Asuntolainojen saatavuuden helpottuminen ja laina-ai-
kojen pidentyminen vaikuttivat aluksi suomalaisten sil-
missä mahdollisuudelta nostaa asumistasoa. Lisään-
tynyttä kysyntää seurannut hintojen nousu kuitenkin 
lopulta heikensi asunnonostajien asemaa. Tilanne kan-
nusti rakennusliikkeitä lisäämään asuntotuotantoa. 

Lisääntynyt asuntotuotanto ja asuntopoliittiset toimet 
eivät kuitenkaan riittäneet hillitsemään hinnannousua. 
Asuntojen hinnat nousivat erityisen voimakkaasti Hel-
singissä, jossa vilkas asuntorakentaminen kuitenkin 
vähensi pienten asuntojen osuutta asuntokannasta, 
koska uudet asunnot olivat keskimäärin vanhoja suu-
rempia. Pienemmissä kaupungeissa aravatuotanto ja 
runsaan tonttitarjonnan mahdollistama omatoiminen 
rankentaminen pitivät hintatason Helsinkiä matalam-
malla tasolla. (Helsingin kaupunki 2006, 12; Juntto 1990, 
44; 330–331; 351–352; Puro 2017, 183.) Vilkas asunto-
tuotanto siis periaatteessa nosti asumistasoa uusien 
asuntojen ollessa vanhempia väljempiä. Toisaalta rahoi-
tuksen vapautumisen aiheuttama hintojen nousu hei-
kensi asukkaiden mahdollisuuksia ostaa uusia koteja. 

1980-luvulle tultaessa asumistasoerot maaseudun ja 
kaupunkien välillä olivat kaventuneet, kun asumistaso 
oli parantunut myös maaseudulla. Sen sijaan pääkau-
punkiseudusta muodostui uusi asumisahtauden ongel-
ma-alue. Yleisen asumistason noususta huolimatta eri-
tyisryhmien asema oli heikentynyt, sillä standardointi 
ja modernisointi poistivat asuntokannasta huonoim-
pia asuntoja, jotka olivat samalla halvimpia ja köyhim-
pien saavutettavissa. Asuntojen hinta- ja laatutaso 
yhdenmukaistuivat, mikä vähensi asuntokannan jous-
tavuutta. Asunnottomat jäivät tukien ulkopuolelle. Hei-

dän asemansa voi katsoa jopa huonontuneen 1900-
luvun alusta, sillä edullinen asukkeina toisten nurkissa 
asuminen ei enää ollut mahdollista. 1980-luvun lopulla 
pienasuntojen tuottaminen nousikin asuntopoliittiseksi 
tavoitteeksi. (Juntto 1990, 335–336; Vainio 2008, 51.) 
Heikoimpien vaihtoehtojen poistuminen markkinoilta 
esimerkiksi uusien rakennusmääräysten myötä voi hei-
kentää vähävaraisimpien asumistasoa. Tämän vuoksi 
nykyistä tilavampia asuntoja ja parempaa asumistasoa 
ei voida 2010-luvullakaan saavuttaa ainoastaan asunto-
jen pinta-alamääräyksiä kiristämällä.

Asuinpinta-ala henkeä kohti kaksinkertaistui Suomessa 
1960- ja 1980-lukujen välillä. Tästä huolimatta Suomi 
oli yhä 1980-luvun puolivälissä jäljessä muiden Pohjois-
maiden asumisväljyydestä. Suuri osa asumisväljyyden 
kasvusta Suomessa johtui pienentyneestä perhekoosta 
– yksin ja ydinperheen kesken asuminen muodostuivat 
vallitseviksi asumisratkaisuiksi. Tavoitetasoa ahtaam-
min asui kuitenkin 1,6 miljoonaa kansalaista eli ahtaasti 
asuminen oli 1980-luvulla yhä ajankohtainen kysymys. 
Asumisväljyyden vähimmäistasona pidettiin yhä yhtä 
huonetta asukasta kohti keittiö huoneeksi laskettuna. 
Tavoitetaso erosi vähimmäistasosta siten, että keittiötä 
ei laskettu huoneeksi. (Juntto 1990, 28; 333–335; 339; 
Puro 2017, 168; 183.) 

Asumistason noustessa sitä mittaavat suureet kuten 
huoneluku, asumistiheys ja varustetaso menettävät 
merkitystään, kun asetetut tavoitteet toteutuvat yhä 
useammissa asunnoissa. Suomessa tästä kertovat 
asumistason nousun myötä 1900-luvun aikana useaan 
otteeseen kiristyneet asumisväljyysnormit. (Helsingin 
kaupunki 2006, 22; Juntto 1990, 343–344.) Elintason 

nousu myös hämärtää sitä, mitä edellä mainitut käsit-
teet mittaavat. Jos asunnon pieni huoneluku tai pin-
ta-ala on asukkaalle valinta eikä pakko, tai tietty hyväk-
syttävä minimitaso on jo saavutettu, tilastoidut arvot 
eivät enää juurikaan kerro asumisen eriarvoisuudesta, 
vaikka mittaavatkin yhä asumisväljyyttä. Toisaalta on 
kiinnostava kysymys, mihin pakon ja valinnan välinen 
raja vedetään. Jos asukas valitsee pienen tulotasonsa 
vuoksi pienasunnon, onko kyse valinnasta vai pakosta? 
Asukkaiden asumistoiveisiin ja -valintoihin palataan 
tämän diplomityön alaluvuissa 3.2 ja 3.3.

Asuntotuotanto muuttui 1980-luvulla pienimuotoisem-
maksi, kun pientalorakentaminen oli vilkkaimmillaan 
sotien jälkeen (Sanaksenaho 2017, 48). Suunnitte-
lussa siirryttiin pienempään mittakaavaan ja arkkiteh-
dit keskittyivät jälleen piirtämään taloja aluesuunnitte-
lun sijasta. Syntyi uusia pientalokaupunginosia, joissa 
elämä oli asuinaluekeskeistä hieman amerikkalais-
ten esikaupunkien tapaan. Asumisen valinnanvapaus 
lisääntyi, kun syntyi erilaisia asuinympäristöjä, joista 
valita. Elämäntavan mukainen asuminen ei kuitenkaan 
ollut vielä vähävaraisimpien ulottuvissa. Asumisväl-
jyyttä määrittävän henkilö huonetta kohti -normin rin-
nalle nousi uusia tavoitteita, kun väljyystavoitteen lisäksi 
haluttiin asunnon olevan mieluiten pientalossa. Pula 
kaavoitetusta tonttimaasta muodostui asuntorakenta-
misen esteeksi ja hintojen nousun syyksi. (Juntto 1990, 
299; 315; 338.) 

1980-luvulla edellisellä vuosikymmenellä luotuja suun-
nittelunormeja alettiin osittain purkaa. Yksityiskohtaiset 
normit ja lähtökohta suunnitella asuntoja kahden lapsen 
ja vanhempien muodostamille ydinperheille säilyivät 
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silti suunnittelun taustalla. Edellä mainitulle perheelle 
olisi tavoitetason mukaisesti tullut rakentaa neljä huo-
netta ja keittiö, jossa olisi olohuone seurustelua var-
ten, vanhemmilla yhteinen makuuhuone ja lapsilla omat 
makuuhuoneensa. Työväen neljän hengen asuntokun-
nista näin asui alle puolet. Asumistasoerot säilyivät, sillä 
esimerkiksi ylemmillä toimihenkilöillä tavoitetason täyt-
täviä asuntoja oli jo kaksi kolmannesta. Varakkaimmat 
pystyivät parantamaan asumistasoaan nopeimmin. 
1980-luvulla korkeiksi nousseet hinnat johtivat huone-
lukuunsa nähden pienien asuntojen tuottamiseen. Ne 
täyttyivät pienillä huoneilla ja asuntojen tilallisuus kärsi. 
(ibid. 338–339; 341; 347.) 

Osaltaan asuinhuoneiden pienemiseen saattoi vaikuttaa 
asumistason määritteleminen nukkumisen eli makuu-
huoneiden lukumäärän kautta. Jos tämän sijaan olisi 
käytetty mittarina pinta-alaa henkeä kohti, olisi suunnit-
telu voinut olla vapaampaa ja tarkoituksenmukaisem-
paa. Asuntojen pinta-alojen pieneneminen huonelukuun 
nähden on nähtävissä myös 2010-luvulla – niukkoja 
asuntoja perustellaan yhä korkeilla myyntihinnoilla ja 
vuokrilla etenkin pääkaupunkiseudulla. Huonelukuunsa 
nähden tilavien asuntojen mahdollisuuksia kartoitetaan 
alaluvussa 3.4. 

Elintason noustua asunnonostajat alkoivat vaatia osta-
maansa asuntoon neliöiden lisäksi laatua ja yksilölli-
syyttä. 1980-luvulla ostajan ei enää tarvinnut tyytyä pan-
kin osoittamaan lähiökerrostalon perushuoneistoon. 
Ostajien valinnanvapaus lisääntyi, vaikka hinnannousu 
sitä rajoittikin. Asukkaat pääsivät itse valitsemaan 
asuntojensa materiaaleja ja varustetaso parani, kun 
esimerkiksi asuntokohtaiset saunat yleistyivät. (Puro 

2017, 168.) Valinnanvaran lisääntyminen ja elintason 
nousu mahdollistivat asumistoiveiden toteuttamisen 
yhä useammalle.

Asuntosuunnittelun kannalta ihanteet säilyivät 
1980-luvulla edellisiä vuosikymmeniä vastaavina. Ihan-
teellisessa kerrostaloasunnossa oli noin 20-neliöinen 
olohuone, keittiö ja yksi tai kaksi pientä makuuhuonetta 
asuntokunnan koosta riippuen. Pientaloissa suunnittelu 
oli vapaampaa ja monimuotoisempaa. 1980-luvulle tul-
taessa kaikki yhteiskuntaluokat olivat siirtyneet aiem-
min porvarilliseen elämäntapaan. Olohuone sohvineen 
ja nojatuoleineen, ruokailunurkkaus sekä perheenjä-
senten erilliset makuuhuoneet olivat nyt kaikkien saa-
tavilla. Erilliset makuuhuoneet jäivät kuitenkin pieniksi 
ja joustamattomiksi. Asuntosuunnittelun perusperiaat-
teet vastasivat silti hyvin asukkaiden toiveita aikalaistut-
kimusten mukaan. 1980-luvulla kylpyhuoneet yleistyi-
vät. Sähkövalaistus oli jo niin tavallinen, ettei sitä enää 
edes tilastoitu. 1990-lukua kohti tultaessa asuntosuun-
nittelussa alettiin huomioida asuntokuntien erilaisuutta 
aiempaa monipuolisemmin, kun väestön ikääntyminen 
kannusti esteettömien uudisasuntojen rakentamiseen. 
(Juntto 1990, 334; Lauronen 1985 cit. Juntto 1990, 342; 
Lehtovuori 1999, 128; 130; Salokorpi 1990, 64–64.) Asu-
mistason ja asuntosuunnittelun kehittyminen eräällä 
tavalla kulminoitui erityisryhmien huomioimisessa. Val-
taväestön asumistaso oli jo niin hyvä, että yksityiskoh-
taisempienkin asumisongelmien ratkaisemiseen riitti 
resursseja. 

Kuva 2.38. Koekerrostalopohja, Länsi-Pasila, Hel-
sinki. 1982–1987.  Suunnittelijana Arkkitehtitoimisto 

Söderlund-Valovirta.

3H+K+S
78,6 m2

2H+K+S
60,6 m2

3H+K+S
78,6 m2
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Asumistasoeroista ei kuitenkaan päästy täysin eroon. 
Varallisuuden ja tulotason lisäksi niitä oli eri hallinta-
muotoja edustavissa asunnoissa asuvien asuntokun-
tien välillä. Asuntopoliittiset toimet olivat 1900-luvun 
aikana lisänneet omistusasumisen suosiota ja saaneet 
vuokra-asuntokannan pienenemään (Juntto 1990; i.a. 
324; 326–327). Vuonna 1985 vuokra-asunnoista lähes 
puolet olivat yhden tai kahden huoneen pienasuntoja, 
kun omistusasunnoista niitä oli alle viidesosa. Omis-
tusasunnoista kahdessa kolmasosassa oli vähintään 
neljä huonetta. Hallintamuotojen välisistä eroista ker-
too se, että vuokra-asumiselle laadittiin omat asumista-
sonorminsa. Vuokra-asuntoa pidettiin erittäin ahtaana, 
jos asunnossa asui kolme henkilöä huonetta kohti tai 
jos asuinpinta-alaa oli alle seitsemän neliötä henkilöä 
kohti. Ahtaassa vuokra-asunnossa oli kaksi asukasta 
huonetta kohti tai asuinpinta-alaa alle 10 neliötä kulle-
kin asukkaalle. Vuokra-asuntojen vähimmäisasumis-
taso ei ollut 1980-luvulle tultaessa juurikaan noussut 
1900-luvun alusta. (Juntto 1990, 322–323; 334.) Vaikka 
omistusasujien asumistaso oli parantunut 1900-luvun 
aikana huomattavasti, ei sama ulottunut vuokra-asujiin. 
Vuokralaisten asumistoiveisiin ja asumisoloihin pala-
taan luvussa kolme. 

Lama ja yksilöllistyvä asuntotuotanto

1990-luvun alussa 1980-luvun lopun raju asuntojen hin-
tojen nousu katkesi, kun alkoi lama, joka hyydytti vapaa-
rahoitteisen asuntotuotannon. Työttömyys lisääntyi ja 
korkeasuhdanteen päätteeksi tuotetut vapaarahoitteiset 
omistusasunnot jäivät rakennusliikkeiden käsiin. Lähes 
kaikki tuotetut asunnot rakennettiin aravalainojen tuella 
useimmiten asuntopulasta kärsiviin kasvukeskuksiin.

Valtio pyrki ratkaisemaan laman aiheuttamia asun-
to-ongelmia lisäämällä vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi 
kehitettiin uusia asuntomuotoja, kuten asumisoikeus-
asumista ja osaomistusasumista. Asuntohallitus muu-
tettiin Valtion asuntorahastoksi (ARA) vuonna 1993 
ja tontinluovutusehtoja löyhennettiin. (Lindkvist 2011, 
39–40; Vainio 2008, 51.) 

Laman myötä omistusasuntojen osuus asuntokan-
nasta alkoi laskea, mikä johtui osin siitä, että myymät-
tömäksi jääneitä omistusasuntoja annettiin vuokralle. 
Asunnon antaminen vuokralle muodostui aiempaa hou-
kuttelevammaksi, kun valtion vuokransääntely lopetet-
tiin. Omistusasujien joutuminen vaikeuksiin lainojensa 
kanssa laman myötä sai vuokra-asumisen vaikutta-
maan turvallisemmalta ratkaisulta. 1990-luvun uudet 
asuinalueet muodostuivat vuokra- ja pienasuntopai-
notteisiksi. Helsingissä keskipinta-alat jäivät 27–28 
neliöön. (Helsingin kaupunki 2006, 27; Puro 2017, 183–
185.) Lama siis pienensi uusien asuntojen pinta-aloja, 
mutta toisaalta myös helpotti vuokra-asujien tilannetta, 
kun vuokra-asuntojen saatavuus parani huomattavasti. 
Samalla vuokra-asumisen suosio lisääntyi asuntojen 
pienestä koosta huolimatta. 

Asuntotuotannon romahtaminen johti myös rakenta-
misen tehokkuuden laskemiseen 1970- ja 1980-luku-
jen tasosta, vaikka rakennusten koko ei juurikaan 
muuttunut. Suunnittelusta tuli jälleen yksilöllisempää 
ja uudet asuinrakennukset olivat aiempaa paremmin 

Kuva 2.39. Neljän hengen perheen talo. Talo Siiskonen, 
Mikkeli. 1980. Suunnittelijana Arkkitehti Kari Järvinen.  
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varusteltuja. Vuosituhanteen vaihteessa rakentami-
sessa alkoi jälleen nousukausi, jonka myötä haluttiin 
rakentaa matalaa ja tiivistä kaupunkia, kun asukkaat 
toivoivat pientalomaisia ja kaupunkimaisia asuntoja. 
Asuntoratkaisujen ja talotyyppien kehittäminen edistyi 
vain vähän 1980–1990-luvuilla, mutta parvekelasituk-
set ja pienienkin asuntojen huoneistokohtaiset saunat 
yleistyivät. (Lehtovuori 1999, 126; Vainio 2008, 13; 51.) 
Varustetaso on hiljalleen kehittynyt myös viime vuo-
sikymmeninä – asumistason kehitys ei ole saavutta-
nut huippuaan. Yksilöllisempi, talokohtainen suunnittelu 
on mahdollistanut asukkaille monipuolisemman kirjon 
asumisvaihtoehtoja. 

Laman aiheuttama asuntojen hintojen lasku ei ollut 
pysyvä. Vaikka laskenut muuttohalukkuus helpotti 
asuntopulaa 1990-luvun alussa, nousi uusien asunto-
jen kysyntä jälleen 1990-luvun lopussa. Romahtanut 
asuntotuotanto osoittautui riittämättömäksi, minkä 
vuoksi urakkojen ja tonttien hinnat nousivat. Kehitys 
jatkui 2000-luvun puolella ja asuntojen hinnat nousivat 
lamaa edeltävälle tasolle vain noin 15 vuodessa. Vuo-
den 2008 taantuma hillitsi asuntojen hinnannousua vain 
hetkellisesti. Sosiaalinen asuntotuotanto vaikeutui jäl-
leen ja valtaosa asuntotuotannosta palasi rakennusliik-
keiden ja yksityisten rakennuttajien käsiin. Osaltaan hin-
tojen nousuun ja asuntopulaan vaikutti myös Suomen 
eurooppalaisittain alhainen kaupungistumisaste, jonka 
vuoksi muuttoliike kaupunkeihin oli vielä voimakasta 
etenkin talouden jälleen elvyttyä. Maaseudulla asuntoja 
jäi tyhjilleen. (Lindkvist 2011, 7; 45–46; 57–59; 61; 73; 
76; 89–90; Vainio 2008, 47.) 

Miten asunnot kehittyivät 1990-luvun ja 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen välillä? Tutkimukses-
saan Vainio (2008) vertaa 1990-luvun alussa ja 2000-
luvun alkupuolella rakennettuja asuinkerrostaloja (n=4) 
ja rivitaloja (n=2). Esteettömyys oli keskeisimpiä asun-
noissa kehittyneistä ominaisuuksista. Taustalla olivat 
tiukentuneet määräykset, joiden myötä pyörähdysym-
pyröitä ryhdyttiin mitoittamaan asuntoihin. Asuntojen 
pienet huoneet olivat kuitenkin esteettömyyden kan-
nalta haastavia. Niiltä tilaa vei myös varustetason para-
neminen, kun asuntojen pinta-ala ei kasvanut samassa 
suhteessa. Tilaa vieviä varusteita olivat esimerkiksi 
yleistyneet asuntokohtaiset saunat, erilliset wc-tilat, 
parvekkeiden laajeneminen ja kasvaneet säilytystar-
peet asunnoissa. Varusteet nostivat elinkustannuksia, 
mutta olivat asukkaiden toiveiden mukaisia. Suurta 
huonelukua pienissä neliöissä pyrittiin ratkaisemaan 
tekemällä olohuoneesta läpikuljettava huone ja yhdis-
tämällä samaan tilaan eteinen ja avokeittiö. Ratkaisu 
paransi tilallisuutta, mutta heikensi olohuoneen kalus-
tettavuutta. (Vainio 2008, 30–36; 40; 53–56.) Suuri huo-
neluku pienissä neliöissä on pienimpien, noin 20-neliöis-
ten asuntotyyppien, ohella keskeisimpiä nykyaikaisen 
asuntosuunnittelun haasteita. Elintason paraneminen 
ja toiveet yhä paremmasta varustetasosta vaatisivat 
asunnoista pinta-alaa. Asuntojen keskipinta-ala ei kui-
tenkaan 2010-luvulla ole kasvanut.

Yhdeksi asuntotuotantoa vaikeuttavaksi ongelmaksi 
on 2000-luvulla todettu tonttimaan riittämättömyys. 
Hautajärven mukaan (2018, 14–15) tonttipulaa pyrittiin 

Kuva 2.40. Pienkerrostaloja Kuopion Neulamäessä Neu-
lamäentiellä, 1986.  Projektiin kuului viisikymmentä 
vuokra-asuntoa. Pääsuunnittelijana Olli Lehtovuori.

2H+K
48,5 m2

3H+K
56,5 m2
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käytännössä ratkaisemaan täydennysrakentamisella, 
korkealla rakentamisella ja asuntotuotannon suuntaa-
misella pienasuntoihin, vain hieman yli 20-neliöisiin yksi-
öihin. Myös kaavoitusta on haluttu nopeuttaa ja valtio 
on tukenut kuntia uusien asuinalueiden rakentamiseksi 
(Lindkvist 2011, 53; 77–78; 82–83). Tonttipulan paik-
kaaminen sovittamalla tonteille yhä suurempia määriä 
pienasuntoja on kestävyyden kannalta kyseenalainen 
ratkaisu. Toisaalta tehokas maankäyttö on ympäris-
töystävällistä etenkin täydennysrakentamisessa, kun 
asuinrakennusta ympäröivä infrastruktuuri on jo raken-
nettu. Tehokas rakentaminen ei kuitenkaan poissulje 
tilavien asuntojen rakentamista. Niukkojen ja tilavien 
asuntojen kestävyyteen palataan alaluvussa 3.4. 

1980-luvulla pientalojen osuus asuntotuotannosta jat-
koi nousuaan. Asumistason nousu vaikutti olevan mah-
dollista yhä useammalle, kun asuntolainojen saaminen 
helpottui. Seurauksena oli kuitenkin voimakas asunto-
jen hintojen nousu, joka vaikeutti näiden tavoitteiden 
toteutumista. Lopulta asuntojen hinnat romahtivat 
yhdessä tulotason kanssa, kun 1990-luvun alussa alkoi 
lama, joka lamaannutti asuntotuotannon. Asumistason 
osalta oltiin kuitenkin saavutettu jo paljon, kun keski-
määrin kaikki väestöryhmät olivat saavuttaneet aiem-
min vain porvariluokalle mahdollisen elintavan asun-
noissa, joissa oli modernit kylpyhuonetilat, olohuone 
ja entistä useammin myös asumisväljyystavoitteet 
täyttävä määrä makuuhuoneita. 1990-luvun lopulla ja 
2000-luvun alussa asuntojen hinnat jälleen nousivat, 
mikä on aiheuttanut haasteita asuntojen pinta-alojen 
kehitykselle ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotannolle. 
Usein pieniin neliöihin on jouduttu mahduttamaan suuri 
määrä pieniä asuinhuoneita.

Kuva 2.41. As. Oy Lauttasaaren Meritähti, 1997. 
Pääsuunnittelijana Kristian Gullichsen, 

Arkkitehdit Ky Gullichsen Vormala. Asuinraken-
nuksen muunneltavuus on huomioitu rakenteiden 

suunnittelussa.
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 Yhteenveto 

Mikä asumistason kehittymiseen on 
vaikuttanut?

Suomalaisten asuminen vakiintui, kun metsästys-ke-
räilykulttuurista siirryttiin maanviljelyyn 600–1000 jaa. 
Tämä mahdollisti asumiskulttuurin kehittymisen. Seu-
raavien vuosisatojen kuluessa kehitettiin yhä uudenlai-
sia pohjaratkaisuja lamasalvostekniikalla toteutetuille 
hirsirakennuksille. Rakennustekniikan kehittyminen 
onkin osaltaan vaikuttanut asumistason ja asuintilo-
jen kehittymiseen. Esimerkiksi 1800-luvulla sydänsei-
nät mahdollistivat aiempaa suuremman huoneluvun 
toteutumisen hirsirakennuksissa. 1950-luvulta alkaen 
betonielementtirakenteinen kerrostalotuotanto nopeutti 
asuinrakentamista, mikä mahdollisti entistä väljemmän 
ja laadukkaamman asumisen yhä useammille. Uudet, 
ekologiset rakennustavat voisivat nykyisinkin mahdollis-
taa kestävää, joustavaa ja tilavaa asumista.

Voimakas asuntotuotanto toisen maailmansodan jäl-
keen paransi asumistasoa, kun uudet asunnot olivat 
vanhoja, purettavia asuntoja suurempia ja paremmin 
varusteltuja. Toisaalta asuntotuotanto on Suomessa 
jäänyt pitkälti rakennusliikkeiden ja sijoittajien käsiin, 
mikä on lisännyt pienasuntojen tuotantoa, sillä ne ovat 
sijoittajille kannattavampia. Sosiaalinen asuntotuotanto 
on Suomessa ollut esimerkiksi muihin Pohjoismaihin 
verrattuna vähäisempää, mikä on vaikeuttanut etenkin 
vähävaraisimpien asumistason kehittymistä. 

1960–1970-lukujen aluerakentaminen tehtiin osittain 

rakennusliikkeiden voittoja ajatellen, mutta se paransi 
joka tapauksessa uusille asuinalueille muuttaneiden 
asumistasoa. Tehokas maankäyttö ja suuren alueen 
rakentaminen kerralla ovat keinoja laskea rakentami-
sen kustannuksia, mikä voi mahdollistaa tilavampaa 
asumista asukkaille, kun se on mahdollista saavuttaa 
edullisemmin. Yksin tehokas maankäyttö ei luonnolli-
sesti takaa laadukasta asuntotuotantoa. Esimerkiksi 
1900-luvun taitteen työväen vuokrakasarmit muodos-
tivat tiivistä kaupunkirakennetta, mutta asumistaso jäi 
niissä alhaiseksi.

Varallisuuden lisääntyminen on vaikuttanut asumista-
son kehittymiseen sekä henkilökohtaisella että yleisellä 
tasolla. Varakkaiden on kautta historian ollut helpompi 
asua mukavasti ja väljästi. Heidän toteuttamansa asu-
misen uudet innovaatiot ovat usein myöhemmin levin-
neet laajemman yleisön käyttöön. Laajemmin asu-
mistasoa on parantanut elintason nousu. Esimerkiksi 
1800-luvulla Suomen teollistuminen tarjosi työpaikkoja 
ja asunnon tehdasyhdyskunnista myös vähävaraisem-
mille. Massatuotanto ja maaseudun irtoväen palkkaa-
minen palveluskunnaksi mahdollistivat yläluokan asu-
misen ylellisissä kaupunkitaloissa 1800-luvun lopulla. 
Elintaso nousi Suomessa myös 1900-luvulla ja mahdol-
listi toisen maailmansodan jälkeen aiemmin vain por-
varistolle varatun keskiluokkaisen elämäntavan lähes 
koko väestölle 1980-luvulle tultaessa. 

Asunnonhankintaa on 1950-luvulta alkaen helpottanut 
asuntolainojen kehittyminen ja 1980-luvulta alkaen lai-
namarkkinoiden vapautuminen. Tällä ei ollut kuitenkaan 
yksinomaan positiivisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi 
1980-luvulla asuntojen hinnat lähtivät tämän myötä 
nousuun. Omistusasumisen vakiintuminen suomalais-
ten yleisimmäksi hallintamuodoksi korosti lainamark-
kinoiden tärkeyttä asunnonostajille. 1990-luvun lama 
kuitenkin sai asukkaat kiinnostumaan entistä enemmän 
vuokra-asumisesta. Tämä on lisännyt pienten asun-
tojen tuotantoa – vuokra-asunnot ovat yleensä omis-
tusasuntoja pienempiä. Talouden nousu- ja etenkin 
laskusuhdanteet ovat vaikuttaneet suomalaisen asun-
totuotannon kehitykseen myös muinakin aikakausina, 
esimerkiksi 1930-luvun lamassa ja toisen maailmanso-
dan jälkeisellä voimakkaalla nousukaudella. Taloudellis-
ten kriisien lisäksi myös sodilla on ollut käänteentekeviä, 
joskin välillisiä vaikutuksia asuntotuotantoon.

Myös normit ja yhteiskunnan asumiselle antama tuki 
ovat vaikuttaneet asumistason kehittymiseen. 1900-
luvun alussa sopivaa asumisväljyyttä säänneltiin asun-
non tilavuuden perusteella, kun tavoitteena oli riittä-
vän ilmatilan takaaminen asukkaille terveydellisistä 
syistä. 1950- ja 1960-luvuilla Aravan määrittämät lai-
noitusehdot rajoittivat rahoitettavien asuntojen kokoa 
ja laatutasoa. Liian korkea laatutaso rajasi 1950-luvulla 
vähävaraiset tuen ulkopuolelle ennen kuin laatutasoa 
madallettiin. 

Toisaalta normit ovat voineet myös heikentää tuotettu-
jen asuntojen laatua. Näin kävi esimerkiksi 1970-luvulla, 
kun tarkat asuntosuunnittelua määrittävät normit 
vähensivät normituksen ulkopuolelle jääneiden tilojen 

määrää ja pinta-alaa asunnossa. Tämä koski esimer-
kiksi olohuoneita. Asumisväljyystavoitteiden määrittä-
minen huoneluvun mukaan pinta-alan sijasta saattoi 
lisätä huonelukuunsa nähden pinta-alaltaan pienten 
asuntojen tuotantoa. Tämän vaikutukset heijastuvat 
nykypäiväänkin.

Myös ulkomailta saaduilla vaikutteilla on ollut vaikutusta 
Suomen asumistason kehitykseen. Konkreettisimpia 
vaikutteita on tullut Ruotsista ja Venäjältä, joiden osana 
Suomi oli vuosisatojen ajan. Lisäksi uudet tyylisuunnat 
kuten funktionalismi ja modernismi rantautuivat Suo-
meen ulkomailta, mikä vaikutti asuntosuunnittelijoiden 
pyrkimyksiin. 1950–1960-luvulla epäsuoria vaikutuksia 
oli myös kansainvälisellä vertailulla, kun todettiin että 
Suomen asumistaso on jäänyt Länsi-Euroopan maista 
jälkeen ja tavoitteeksi otettiin asumistason parantami-
nen. Seuraavan luvun ensimmäisessä alaluvussa verra-
taan Suomen ja muiden Euroopan maiden asumistasoa 
2010-luvulla. 

Mitä asumisväljyyden kehittyminen on mah-
dollistanut suomalaisissa asunnoissa?

Ruotsin vallan aikana kehittyneen lamasalvostekniikan 
ja uusien pohjaratkaisujen myötä asuntojen tilat alkoi-
vat eriytyä. Asuntojen huoneluku kasvoi ja asumistoi-
mintoja keskittyi saman katon alle, kun ne olivat aiem-
min sijainneet erillisissä rakennuksissa. Varakkaimmilla 
asuntojen tilat jakautuivat yksityisiin tiloihin ja edustus-
tiloihin. Asunnon tilojen monipuolistuminen mahdollisti 
interiöörin ja asumiskulttuurin kehittymisen. Kehitys ei 
kuitenkaan ollut lineaarista sikäli, että vanhat pohjarat-
kaisut säilyivät pitkään käytössä uusien rinnalla, kun 
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uusimmat ratkaisut tulivat ensiksi käyttöön vain varak-
kailla. Tämä lisäsi eriarvoisuutta asukasryhmien asumi-
sen välillä. Vähävaraisimmat asuivat ahtaasti tuvissaan, 
kun varakkaimpien säätyläisten asunnot täyttivät nyky-
aikaisillekin asunnoille asetetut asumisväljyysvaatimuk-
set. Eroja muodostui myös kaupunkien ja maaseudun 
välille.

Asumisväljyyden ja asuntojen pinta-alan kehityksellä 
on ollut ratkaisevia vaikutuksia asuntojen tiloille myös 
myöhemmin. 1900-luvun alussa tavoitteeksi nousi-
vat asukkaiden omat, yksityiset nukkumapaikat vähä-
varaisempienkin asunnoissa. Ahtaista hellahuoneista 
haluttiin eroon. Funktionalistisessa asuntosuunnitte-
lussa 1930-luvulla nukkumapaikkojen ohella huomi-
oitiin myös perheen yhteinen oleskelu olohuoneissa, 
ruokailutiloissa ja keittiöissä. Nämä tavoitteet nousivat 
yhä tärkeämmiksi 1950-luvun perhekeskeisissä, moder-
neissa asunnoissa, joiden askartelu- ja työ huoneissa oli 
tilaa myös perheenjäsenten harrastuksille ja työnteolle. 
Asunnot avartuivat, kun samaan avotilaan sijoitettiin 
olohuone, keittiö ja ruokailutila. Tämä edusti osaltaan 
paluuta varhaisempien tuparakennusten logiikkaan. 
Asuntojen modernisoitumisen jälkeen niitä ovat muut-
taneet uudet, tilaa vievät varusteet.

Varustetason kehittyminen on kautta historian helpot-
tanut arjen sujumista, mutta samalla asettanut omat 
rajoitteensa asuntojen pinta-aloille. Esimerkiksi märkä-
tilat, asuntokohtaiset saunat ja kodinkoneiden kehitty-
minen ovat vaatineet asunnoista pinta-alaa. Myöskään 
varustetason kehittyminen ei ole ollut täysin lineaarista. 
Esimerkiksi 1960-luvulla uima-altaita rakennettiin asuin-
rakennusten yhteyteen yleisemmin kuin nykyisin. Varus-

teiden lisääntyminen voi myös heikentää asuntojen tilal-
lista laatua, jos niitä yritetään sovittaa asuntoon yhä 
enemmän lisäämättä kuitenkaan vastaavasti asunnon 
pinta-alaa. Näin on joissain määrin käynyt 2000-luvulla.

Millaisia havaintoja on tehtävissä liian pieniksi koe-
tuista asuintiloista tai asuintilojen pienenemisestä? 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa huolestuttiin ahtaasti 
asumisen terveyshaitoista ja tavoitteeksi muodostui 
työväen väljempi asuminen. 1920-luvulle tultaessa kes-
kiluokkaistuva porvaristo joutui luopumaan edustus-
tiloistaan, kun sen taloudellinen asema ja siten kyky 
palkata palveluskuntaa heikentyi. Tämä pienensi ja 
rationalisoi asuntoja. Myöhemmin 1950-luvulla Aravan 
lainoittamilleen asunnoille asettamat maksimipinta-ala-
rajat koettiin liian pieniksi, mistä seurasi yrityksiä kiertää 
lainaehtoja. Myöhempinä vuosikymmeninä aravalainoi-
tettuja pientaloasuntoja usein laajennettiinkin. 1960-
luvun pientaloissa asuntojen pihat pienenivät, kun pien-
taloalueita rakennettiin aiempaa tiiviimmin. Tämä rajasi 
näkymiä, mutta toisaalta mahdollisti uusia innovaatioita 
kuten atriumtalotyypin. 1970- ja 1980-luvuilla asuntojen 
huoneluku suhteessa pinta-alaan alkoi kasvaa, mikä 
pienensi etenkin olohuoneiden kokoa. Asunnoista tuli 
kustannussyistä niukemmin mitoitettuja, mikä heikensi 
niiden laatua.

Asumistason kehittyminen on yleisesti parantanut 
asukkaiden asunto-oloja. Kuitenkin 1980-luvulle tulta-
essa vanhojen asuinrakennusten purkaminen vähensi 
heikko-osaisten asumisvaihtoehtoja, kun tilalle rakenne-
tut asunnot toteuttivat moderneja asumisstandardeja ja 
olivat siksi kalliimpia. Toisaalta asumistason nousu on 
helpottanut joidenkin vähemmistöjen asumistilannetta. 

Yksi esimerkki tästä on 1990-luvulla alkanut aiempaa 
laajempi esteettömyyden huomioiminen asunnoissa. 
Kun yleinen asumistaso oli noussut tarpeeksi korkeaksi, 
voitiin kiinnittää huomiota myös erityisryhmien asumi-
seen. Nykyistä tilavampia asuntoja ei voida kuitenkaan 
saavuttaa koko väestölle yksinkertaisesti suurentamalla 
rakennettavien asuntojen pinta-aloja. Muutoin rakenne-
taan laadukkaampia asuntoja vain varakkaimmille.
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–1799 1800–1899 1900–1919

Yleiset trendit ja 
tapahtumat

Metsästys- ja keräilykult-
tuurista maanviljelyyn, 
Ruotsin vallan aika kes-
kiajalta alkaen

Teollistuminen,
Venäjän vallan aika,
sääty-yhteiskunnasta 
luokkayhteiskuntaan

Ensimmäinen maailman-
sota, Suomen itsenäisty-
minen, vuoden 1918 sota,
tyylisuuntana jugend

Miten asuminen muuttui?

Huoneluvun ja pinta-alan 
kasvaminen, liikkuvasta 
elämäntavasta pysyvään ja 
säädynmukaiseen asumi-
seen

Varakkaimmilla huonelu-
vun kasvaminen ja yksi-
tyisen ja julkisen puolen 
eriytyminen asunnoissa,
työväen asunnot

Käytännön toteutuksia 
paremmiksi työväenasun-
noiksi, huvilakaupungino-
sia, nykyaikaisia varusteita 
esim. sähkövalo myös 
työväen käyttöön

Mikä asumisen 
muutoksen aiheutti?

Lamasalvostekniikan 
kehittyminen,
uudet pohjaratkaisumallit,
tekniikan kehittyminen 
esim. ikkunat ja savujohto

Sydänseinäisten hirsi-
rakennusten keksiminen, 
elintason paraneminen, 
tehtaiden asuntotuotanto 
työntekijöilleen

Puutarhakaupunkiaate, 
kiinnostuminen työväen 
asumisoloista, asunnon 
tilavuuteen perustuvat 
liika-asutusnormit

Mitä asumisen muutos 
mahdollisti asukkaille?

Asumiskulttuurin kehit-
tyminen, asuintilojen 
eriytyminen, valoisammat 
asunnot

Yhä suurempi osa asuinti-
loista saman katon alla,
asumisen yhä voimak-
kaampi eriytyminen, 
työväen asumistason 
paraneminen hiljalleen

Normit jäivät lähinnä teo-
reettisiksi, uudet parem-
mat työväenasuinalueet 
olivat työväelle liian kalliita, 
yläluokan asunnot alkoivat 
pienentyä

Kenelle muutos kohdistui?

Uusimmat innovaatiot 
ensin varakkaimmilla, 
vanhat mallit säilyivät 
vähävaraisimmilla pitkään 
uusien rinnalla

Yhä suurempia eroja asu-
mistasossa kaupunkien/
maaseudun ja yhteiskun-
taluokkien välillä, tehdas-
yhdyskunnissa asuminen 
hierarkkista

Ahtaasti asumista etenkin 
maaseudulla ja työväen 
asunnoissa, uusia varus-
teita hiljalleen yhä laajem-
malle asukasjoukolle

1920–1939 1940–1959 1960–1979 1980–

Sosiaalista asuntotuotan-
toa, talouskasvu 1920-lu-
vulla ja lama 1930-luvun 
alussa, tyylisuuntana 
kalssismi ja funktionalismi

Toinen maailmansota ja 
jälleenrakentamisajan ma-
teriaalipula, 1950-luvulla 
perhekeskeisyys, moder-
nien metsälähiöiden synty, 
keskiluokan synty

Kulutusyhteiskunta, suur-
ten ikäluokkien aikuistu-
minen, rakentamisessa 
massatuotannon vuosi-
kymmenet ja aluerakenta-
minen, kaupungistuminen

1980-luvulla nousukausi ja 
asuntojen hintojen nousu, 
1990-luvulla lama ja vuok-
ra-asumisen yleistyminen,
2000-luvun alussa nousu-
kausi ja 2008 taantuma

Suurpihakorttelit, 1920-lu-
vulla huomio arvokkaassa 
kaupunkikuvassa, 1930-lu-
vun funktionalismin myötä 
modernin asunnon tilaja-
ko olohuoneineen

Asuntopula, jälleenraken-
tamista rintamamiestaloil-
la, asutustoiminta, asunto-
jen modernisaatio, uusia 
laitteita ja varusteita esim. 
keittiökalustus

Kerrostalovaltaisuus, tont-
tien ja pihojen pienentymi-
nen, 1970-luvulla asunnon 
pinta-alan pieneneminen 
suhteessa huonelukuun, 
pienasunnot

Asumisväljyyden kasvu, 
pientalorakentaminen, 
moderneja koteja yhä 
parempine varusteineen, 
esteettömyyyden huomi-
oiminen

Työväen asumisen tukemi-
nen, tehdasyhdyskuntien 
laadukas asuntotuotanto, 
porvariston keskiluokkais-
tuminen ja palveluskun-
nan väheneminen

Omatoiminen rakenta-
minen, yhteiskunnan tuki 
ja pakkokeinot (asutus), 
Väestöliiton toimet metsä-
lähiöiden eteen, Aravalai-
nat ja asuntosäästäminen

Aravan laatuvaatimusten 
heikentyminen, kehitty-
mättömät asuntolainat, 
vanhan purkaminen, 
1970-luvun normipohjai-
nen asuntosuunnittelu

Taloudelliset nousukau-
det, elintason nousu, 
asuntolainojen saatavuu-
den paraneminen, voima-
kas asuntotuotanto jossa 
uudet asunnot tilavampia

Työväenasuntoihin km. 
yksin huone lisää (ahtaasti 
asuminen silti yleistä), ta-
voitteeksi perheenjästen-
ten yksityisyys, porvariston 
asuntojen pieneneminen

Asumisahtaus alkoi vä-
hentyä, asutustoiminnan 
luomat tilat olivat liian 
pieniä pärjätäkseen, ara-
valainojen pinta-alarajat 
rajoittivat asuntotuotantoa

Asuminen kallistui, kolme 
huonetta ja keittiö vakiin-
tui yleisimmäksi asunto-
tyypiksi, kalliiden hintojen 
myötä pienasunnot yleisiä

Asukkaiden vaatimus-
tason nousu, elämänta-
pa-asuminen, lamojen 
myötä uusien asuntojen 
pinta-alan lasku, parempi 
varustetaso

Maaseudulla asumisolot 
yhä kurjat, asumistasoerot 
tasaantuivat porvariston 
asuntojen pienentyessä, 
funkiksen minimiasunnot 
eivät yleistyneet kaikille

Sodassa kotinsa menettä-
neet, keskittyminen lapsiin 
ja perheisiin, aravalainat 
kohdistuivat lähinnä varak-
kaille ja keskiluokalle

Lapsiperheet asumistuen 
keskiössä, tuki kohdistui 
keskituloisille ja varakkail-
le, tavoitteena tasa-arvoi-
sempi asuminen

Asumistasoerot maaseu-
dun ja kaupungin välillä 
vähenivät, aiemmin porva-
rillinen, moderni asumista-
so kaikille, asumistasoerot 
varallisuuden mukaan

Kuva 2.42. Koontitaulukko asumistason kehittymisestä Suomessa.
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3 MILLAINEN ON TARPEEKSI TILAVA ASUNTO?



Kuva 3.1. Asuntojen keskikoko Eurostatin tilastoimissa 
Euroopan maissa.

3.1 Asuntojen koko ja 
asumisväljyys Euroopassa 

Kansainvälisiä vertailuja Suomen ja ulkomaiden asu-
mistasosta on tehty pitkin 1900-lukua, kuten edellisessä 
luvussa todettiin. Esimerkiksi 1950–1960-luvuilla teh-
dyt vertailut herättivät huolta – Suomen asumistaso 
oli muita Länsi-Euroopan maita alhaisempi. Seurauk-
sena ryhdyttiin toimiin asumistason paranemiseksi. 
Tässä luvussa pyritään selvittämään, miten Suomen 
asuntokanta ja asumistaso vertautuvat nykyisin muiden 
Euroopan maiden vastaaviin. Vertailun kohteena ovat 
asumisväljyys, asuntokunnat, asuntojen koko ja huone-
luku sekä niihin vaikuttavia tekijöitä kuten määräykset ja 
hallintamuodot. 

Tarkemmin tässä luvussa tutustutaan Pohjoismai-
den, saksankielisen Keski-Euroopan, Alankomaiden ja 
Iso-Britannian asunto-oloihin. Näiden maiden osalta 
vertaillaan asunnon kokoa ja tiloja koskevia määräyk-
siä ja suosituksia.  Määräyksiin on kuitenkin voitu luoda 
vain rajallinen katsaus diplomityön puitteissa. Myös 
varsinaista tutkimusta suppeamman kansainvälisen 
vertailun avulla voidaan kuitenkin muodostaa laajempi 
kuva suomalaisen asumisen ongelmista ja niiden mah-
dollisista ratkaisuista.   

3.1.1 Tilastollinen katsaus

Vertailua asuntojen koosta Euroopassa

Suomalaisilla on keskimäärin käytössään eurooppa-
laista keskiarvoa suurempi määrä asuinhuoneita, mutta 
asuntojen keskimääräinen koko jää useita neliöitä alle 
keskiarvon. Erot Euroopan maiden välillä ovat melko 
suuria ja perinteinen itä-länsi -jako näkyy yhä, sillä Län-
si-Euroopan maissa asutaan Itä-Euroopan maita väl-
jemmin. (Eurostat 2018c, Eurostat 2018d.) 

Yleensä osaksi Länsi-Eurooppaa mielletty Suomi sijoit-
tuu vertailussa idän ja lännen välille. Asuntojen huonelu-
vussa henkilöä kohti kohotaan Länsi-Euroopan maiden 
keskiarvoon, kun taas asuntojen pinta-ala on lähem-
pänä Itä-Euroopan maiden tasoa.  Pohjoismaista Ruot-
sissa ja Islannissa on keskimäärin asukasta kohden 
vähemmän huoneita kuin Suomessa, mutta asuntojen 
keskikoossa Suomi jää Pohjoismaiden peränpitäjäksi. 
(ibid.) 

Voidaan siis sanoa, että suomalaiset asunnot ovat pin-
ta-alaltaan keskimääräisiä eurooppalaisia asuntoja pie-
nempiä. Silti niissä asuu keskimäärin samankokoisia 
asuntokuntia. Keskimääräistä suurempi huoneluku 
yhdessä pienemmän pinta-alan kanssa viittaa keski-
määräistä pienempiin asuinhuoneisiin. Vain tilastojen 
avulla muodostettuun johtopäätökseen on kuitenkin 
syytä suhtautua varauksella. 

Islanti
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Norja Ruotsi
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Latvia

Liettua
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Bulgaria

Kypros

Italia
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Asuntokuntien koko suhteessa 
asunnon kokoon

Suomalaisten asuntojen keskimääräistä pienempää 
pinta-alaa voisi luontevasti selittää se, että asuntokun-
nat olisivat Suomessa muuta Eurooppaa pienempiä. 
Asuntokuntien koot ovat kuitenkin Euroopassa melko 
yhdenmukaisia. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Tans-
kassa ja Norjassa asuntokuntien keskimääräinen koko 
oli vuonna 2016 kaikissa 2,0 henkilöä. Asuntokuntien 
keskikoko pienenee hitaasti koko Euroopassa. (Euros-
tat 2018a).

Euroopan maiden välillä on eroja paitsi asuntojen 
koossa, myös asuinpinta-alan jakautumisessa erilaisten 
asuntokuntien kesken. Luonnollisesti kaikissa maissa 
asuntojen koot kasvavat asuntokunnan koon kasva-
essa, mutta erojen suuruus vaihtelee. Suomessa erot 
ovat eurooppalaisittain suuria. Yhden ja kahden hen-
gen taloudet asuvat Euroopan keskimääräistä tasoa 
ahtaammin, mutta perheet asuvat eurooppalaista keski-
arvoa väljemmin. Yhden hengen talouksilla on kuitenkin 
keskimäärin Suomessa käytössään 60,9 neliötä – kyse 
ei siis ole ahtaasta asumisesta. Muista Pohjoismaista 
Tanskassa, Islannissa ja Norjassa asutaan kauttaaltaan 
Euroopan mittakaavassa väljästi, Ruotsi sijoittuu mui-
den Pohjoismaiden ja Suomen välimaastoon. (Eurostat 
2018d.) 

Suomessa pienet asuntokunnat näyttäisivät siis asuvan 
Euroopan keskitasoon nähden ahtaimmin. Pienasun-
tokunnat ovat todennäköisin huoneluvultaan ja pin-
ta-alaltaan pienten asuntojen käyttäjäryhmä. Pienasun-
tokunnat eivät kuitenkaan ole Suomessa yleisempiä 

kuin muissa Euroopan maissa, eikä Suomen pinta-alal-
taan Euroopan keskitasoa pienempiä asuntojen siten 
selitä suuri pienasuntokuntien määrä. Yksinasuminen 
on Suomessa muutaman prosenttiyksikön tarkkuudella 
yhtä yleistä kuin muualla Euroopassa. Kahden aikuisen 
taloudet olivat Suomessa Euroopan yleisimpiä vuonna 
2016, mutta eroa muihin kärkimaihin on vain muutamia 
prosenttiyksikköjä. (Eurostat 2018f.) 

Voidaan siis päätellä, että samankaltaisesta asuntoky-
synnästä huolimatta suomalaiset pientaloudet asuvat 
ahtaammin kuin eurooppalaiset vastineensa keskimää-
rin. Suurien asuntokuntien keskimääräistä suurempi 
pinta-ala voi olla yksi syy, miksi Suomi kuitenkin pärjää 
asukaskohtaista huonelukua vertailtaessa, sillä se kom-
pensoi pienten asuntokuntien keskimääräistä pienem-
piä asuntoja tilastoissa. 

Erilaisten asuntokuntien asumisessa on eroja myös 
huoneluvun suhteen. Suomalaisilla yksinasujilla on käy-
tössään vähemmän asuinhuoneita kuin eurooppalaisilla 
yksinasujilla keskimäärin. Kaikilla suuremmilla asunto-
kunnilla on kuitenkin Suomessa käytettävissään enem-
män asuinhuoneita kuin suurimmassa osassa Euroo-
pan maista. Asuntokunnista yksinasujien asunnoissa 
on kuitenkin eniten asuinhuoneita henkeä kohti kaikissa 
Euroopan maissa. Suomessa yksinasujalla oli vuonna 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Asuinhuoneiden lukumäärä asukasta kohti Euroopassa 2016
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Kuva 3.2. Asuinhuoneiden lukumäärä asukasta kohti 
Euroopassa 2016.
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Kuva 3.3. Asuntojen keskikoko Euroopassa 2012.
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Kuva 3.4. Keskimääräinen huoneluku asukasta kohti asuntokunnan tyypin mukaan Euroopassa 2016.
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2016 keskimäärin käytössään 2,8 huonetta Euroopan 
keskiarvon ollessa 3,1 huonetta. (Eurostat 2018b.) 

Yksinasujilla on siis Suomessakin käytössään paljon 
huoneita ja myös kohtuullisen paljon pinta-alaa. Keskiar-
voa nostanevat suurissa pitkäaikaisissa asunnoissaan 
asuvat vanhukset ja laskevat etenkin suurimpien kau-
punkien pienissä yksiöissä asuvat yleensä nuoremmat 
asukkaat. Vaikka Suomi jääkin eurooppalaisesta kes-
kiarvosta yksinasujien asuinpinta-alan ja huoneluvun 
suhteen, ei yksinasujilla ole tilastojen valossa asunnois-
saan ahdasta. Yksinasujat ovat kuitenkin heterogeeni-
nen asukasryhmä, jonka takaa löytyy monenlaisia asu-
mistilanteita miniasunnoista suuriin omakotitaloihin. 

Asunnon koko tuloryhmän mukaan

Suomalaiset asunnot jäävät pinta-alaltaan Euroopan 
keskiarvoa pienemmiksi myös tuloryhmien mukaan 
vertailtuna. Vain kaikkein suurituloisimman viidennek-
sen asuntojen pinta-alat ylittävät keskiarvon. Suomessa 
suurimman tuloluokan asunnoissa on 79% enemmän 
pinta-alaa kuin pienituloisimmilla. Euroopassa keski-
määrin vastaava ero on 41%. (Eurostat 2018e.) Kes-
kimääräinen kokoero suurituloisten ja pienituloisten 
asuntojen välillä on siis eurooppalaisittain suuri ja siten 
suomalaiset asunnot pärjäävät kokovertailussa sitä 
paremmin, mitä parempituloisten asuntojen kokoja tar-
kastellaan. Suomessa asuminen on muuta Eurooppaa 
eriarvoisempaa.

On kiinnostavaa, että kaikissa maissa asuntojen koko 
ei kasva suoraan verrannollisesti tulotasoon nähden, 
vaan suurempituloisen ryhmän asunnot saattavat olla 

pienempiä kuin pienempituloisilla tuloryhmillä. (ibid.) 
Ilmiö voisi johtua esimerkiksi suurituloisten asumisen 
keskittymisestä suurien kaupunkien kalliimmille alueille, 
joissa asunnot ovat usein keskimääräistä pienempiä. 
Suomessa talotyyppi vaikuttaa suuri- ja pienitulois-
ten asujien välisiin suuriin eroihin. Suurimmat asunnot 
sijaitsevat pääsääntöisesti omakotitaloissa, jotka ovat 
pienituloisille vaikeammin saavutettavia kuin pienem-
mät vuokra-asunnot kerrostaloissa.

Asunnon hallintamuodon vaikutus asunnon 
kokoon Euroopassa

Asuntojen pinta-aloissa on nähtävissä selkeitä eroja eri 
Europpan maiden välillä myös hallintamuotojen kautta 
tarkasteltuna. Asuntojen hallintamuotorakenne vaih-
telee huomattavasti maakohtaisesti. Hallintamuoto-
jen perustapauksia on kuitenkin vähän, sillä jokaisen 
maan hallintamuotorakenne muodostuu pääasiassa 
omistus- ja vuokra-asumisesta alaryhmineen. Vahvaa 
korrelaatiota tietyn hallintamuodon yleisyyden ja maan 
asuntojen keskipinta-alan välillä ei ole, vaikka eri hallin-
tamuotoja edustavien asuntojen pinta-aloissa eroja löy-
tyykin. (Eurostat 2018e; Eurostat 2018g.)

Omistusasuminen on Euroopassa keskimäärin vuok-
ra-asumista yleisempää ja omistusasunnot vuok-
ra-asuntoja suurempia. Joissakin maissa, esimerkiksi 
Saksassa ja Sveitsissä, markkinahintaiset vuokra-asun-
not ovat kuitenkin asuntojen hallintamuodoista ylei-
simpiä. Länsi-Euroopassa lainarahalla ostetut omis-

Kuva 3.5. Asuntojen keskimääräinen koko 
tuloryhmän mukaan Euroopassa 2012.
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tusasunnot ovat yleisin hallintamuoto. Näin on myös 
Suomessa, jota yleisempiä velkaiset omistusasunnot 
ovat vain Alankomaissa ja muissa Pohjoismaissa. 
Velaton omistusasuminen painottuu Etelä- ja Itä-Eu-
rooppaan, mikä voi olla merkki heikommasta lainatar-
jonnasta. Velattomat omistusasunnot ovat yleensä vel-
kaisia jonkin verran pienempiä. (ibid.)

Velattomat asunnot ovat yleensä velkaisia vanhem-
pia, kun asuntolainan maksamiseen on ollut enemmän 
aikaa. Tästä voi päätellä, että uudet asunnot ovat Euroo-
passa keskimäärin vanhoja suurempia. Suomessa 
tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Tähän 
palataan alaluvussa 3.3.

Useimmissa Eurostatin (2018e) tilastoimissa maissa 
tuetut vuokra-asunnot ovat pinta-alaltaan markkinahin-
taisia vuokra-asuntoja suurempia. Eroon voi vaikuttaa 
se, että tuettuja vuokra-asuntoja koskevat usein tiukem-
mat määräykset kuin vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja. Tämä tarkoittaa usein tiukempia pinta-alarajoja, 
joilla rajataan tuettujen asuntojen minimikokoa. Jois-
sakin maissa tuetuille asunnoille on kuitenkin määri-
tetty myös maksimikokoja. Päätös siitä, mihin suuntaan 
tuettujen asuntojen pinta-alaan pyritään vaikuttamaan, 
on poliittinen. Suomessa tuettu vuokra-asuminen on 
yleisempää ja markkinahintainen vuokra-asuminen har-
vinaisempaa kuin keskimäärin Euroopassa.

Tilastot eivät kerro tuetuissa vuokra-asunnoissa asu-
vien asuntokuntien koosta – on todennäköistä, että tue-
tuissa vuokra-asunnoissa asuu enemmän perheitä kuin 
markkinahintaisissa, joten asuntojen koolla on voitu 
varautua suurempien asuntokuntien tarpeisiin. Tämä 

vaikuttaisi tilastoissa siten, että tuetut vuokra-asun-
not näyttäytyvät markkinahintaisia suurempina, vaikka 
asuminen olisi asuntokuntien suuremman koon vuoksi 
ahtaampaa. Toisaalta tuettujen vuokra-asuntojen suu-
rempaan kokoon voi vaikuttaa kysyntä – kun pienem-
millä tuloilla pääsee kiinni suurempiin neliöihin, suurem-
pien asuntojen kysyntä lisääntyy.

Suomessa erot omistus- ja vuokra-asuntojen keskipin-
ta-aloissa ovat eurooppalaisittain suuria.  Vuokra-asun-
tojen keskipinta-alat jäävät kymmeniä neliöitä Euroopan 
keskitasosta jälkeen, ja omistusasunnot ovat karkeasti 
kaksi kertaa vuokra-asuntoja suurempia. Omistaminen 
on myös kaksi kertaa asunnon vuokraamista yleisem-
pää. Syynä tähän voivat olla vuokra-asumisen historial-
linen huono maine sekä omistusasumiselle myönnetyt 
tuet. Silti myöskään omistusasuntojen keskipinta-alat 
eivät nouse Euroopan keskitason yläpuolelle. (Eurostat 
2018e; Eurostat 2018g.) 

Suomalaisten asuntojen hallintamuotojakauma voi 
selittää niiden Eurooppalaisittain pientä pinta-alaa, sillä 
Suomessa on keskimääräistä enemmän tuettuja vuok-
ra-asuntoja ja velallisia omistusasuntoja. Molempien 
keskipinta-alat jäävät Euroopan keskitasosta jälkeen. 
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Kuva 3.6. Asuntojen keskimääräinen koko 
hallintamuodon mukaan Euroopassa 2012.
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Ahtaasti asuminen Suomessa 
ja Euroopassa

Eurostatin tilastoissa ahtaasti asuminen määritellään 
tilanteeksi, jossa asuntokunnan asunnossa jokin seu-
raavista ominaisuuksista ei täyty.

Asunnossa on oltava vähintään:

-Yksi huone asuntokunnan yhteistä oleskelua varten 
-Yksi huone kutakin pariskuntaa kohti
-Yksi huone jokaiselle yli 18 vuotiaalle asukkaalle
- Yksi huone kahdelle 12–17-vuotiaalle samaa suku-
puolta olevalle lapselle
- Yksi huone kahta alle 12 vuotiasta lasta kohti. (Euros-
tat 2018h; Eurostat 2018i.)

Esimerkiksi kolmihenkinen perhe, jossa on äiti, isä ja 
lapsi tarvitsisi siis määritelmän mukaan vähintään kol-
mion. Jos ahtaasti asumista pidetään negatiivisena 
ilmiönä ja käytetään ahtaasti asumisesta Eurostatin 
määritelmää, ei yksiö kelpaa asunnoksi edes yksinasu-
jalle, joka määritelmän mukaan tarvitsisi asunnokseen 
vähintään kaksion. Määritelmä ei ota huomioon asun-
non pinta-alaa, mikä on ongelmallista, sillä sen mukaan 
esimerkiksi yksinasuja asuu yhtä ahtaasti niin laajan 
avotilan käsittävässä asunnossa kuin 20 neliön miniyk-
siössäkin. Eurostatin tilastoilla saa kuitenkin suuntaa 
antavan käsityksen eurooppalaisten asumisahtaudesta. 

Keskimäärin Euroopassa ahtaimmin asuvat alle 18-vuo-
tiaat ja väljimmin yli 65-vuotiaat eli karkeasti ahtaasti 
asuminen on sitä yleisempää, mitä nuoremmista asuk-
kaista on kyse. Suomessa ahtaasti asuminen on kui-

tenkin yleisintä työikäisillä eli 18–64-vuotiailla, mikä on 
tilastotietojen valossa Euroopassa lähes ainutlaatuista. 
Ahtaimpia asuntoja on kaikkiaan eniten Itä- ja Etelä-Eu-
roopassa, joissa ahtaasti asuminen painottuu selvästi 
alle 18-vuotiaille, eli lapsiperheille. (Eurostat 2018h.)

Suomessa ahtaasti asumista on kaikkien asuntokuntien 
keskiarvoa verrattaessa Euroopan tasolla melko vähäi-
sesti eikä se ole Euroopan keskiarvoja yleisempää yhdel-
lekään ikäryhmälle. Yksinasujien ahtaasti asuminen on 
kuitenkin lähes tuplasti yleisempää kuin muissa Euroo-
pan maissa keskimäärin. Muilla asuntokunnilla ahtaasti 
asuminen on Suomessa moninkertaisesti harvinaisem-
paa kuin Euroopassa. Ahtaasti asumisen painottuminen 
yksinasujille on eurooppalaisittain poikkeuksellista, sillä 
yleisesti ahtaimmin asuvat yli kolmen aikuisen taloudet. 
Ilmiö on kuitenkin havaittavissa myös muissa Pohjois-
maissa Tanskaa lukuun ottamatta. Yleensä väljimmin 
asuvat kahden aikuisen taloudet. (Eurostat 2018i.) 

Muihin Euroopan maihin verrattuna ahtaammin Suo-
messa siis asuvat etenkin työikäiset yksinasujat, jotka 
asuvat todennäköisimmin pienissä asunnoissa kas-
vukeskuksissa. Yksinasujien ahtaasti asuminen Suo-
messa johtuu todennäköisesti yksiöiden suuresta 
määrästä ja verrattain pienestä asuntojen minimikoko-
määräyksestä, jonka vuoksi pienimmät yksiöt ovat vaki-
tuiseksi asunnoksi sangen niukkoja. Jos tavoitteeksi 
otettaisiin suomalaisten asuntojen keskipinta-alan kas-
vattaminen ja ahtaasti asumisen vähentäminen, tulisi 
pienasuntoja kasvattaa. Vaihtoehtoisesti tulisi pohtia 
muita tapoja, joilla pienillekin asuntokunnille voitaisiin 
tarjota kohtuullisella hinnalla enemmän asuinneliöitä.

3.1.2 Määräykset ja ohjeet asuntojen 
kokoa määrittämässä

Asuntojen ominaisuuksia määritteleviä määräyksiä on 
annettu eri Euroopan maissa monilla tasoilla. On val-
takunnallisesti kattavia määräyksiä, osavaltioita katta-
via määräyksiä, kaupunkien omia määräyksiä ja yksit-
täisten rakennuttajien tai rahoittajien suunnitteluohjeita. 
Määräykset voivat koskea koko asuntokantaa tai vain 
uusia asuntoja. Erilaisia talotyyppejä voivat koskea eri-
laiset määräykset tai määräyksiä voidaan antaa erik-
seen kaupunkialueille ja maaseudulle. Sääntely voi olla 
kattavaa tai vähäistä. (WHO 2006, 22; 85–86.) Asun-
non kokoon vaikuttavina määräyksinä pidetään tässä 
asunnon pinta-alaa, huonelukua, asuintilojen sisältöä ja 
mitoitusta sekä esteettömyyttä koskevia määräyksiä. 

Määräysten lisäksi eri maissa on annettu erilaisia suo-
situksia, joiden noudattaminen voi olla pakollista jois-
sakin tilanteissa. Visscher ja Meijer (2006, 8–9) ovat 
todenneet eri Euroopan maiden asumismääräyksiä kos-
kevassa tutkimuksessaan, että maissa, joissa säänte-
lyä on purettu, tilastandardit ovat heikentyneet. He pitä-
vät asuntojen tiloja koskevia määräyksiä tärkeinä, jotta 
asuntokannan kehittyminen ei jäisi vain markkinavoi-
mien käsiin. Määräyksissä tulisi kuitenkin huomioida 
vähäosaiset ja pienituloiset, joiden asunnon etsintää 
tiukat määräykset voivat vaikeuttaa. 

Maailman terveysjärjestö WHO suositteleekin (2006, 
92) parempien asumisolojen edistämistä tukien ja kan-
nustimien avulla rangaistusten ja määräysten sijaan. 
Jos Suomessa esimerkiksi asuntojen minimipinta-alaa 
nostettaisiin huomattavasti ilman uusia tukitoimia tai 

asumiskonsepteja, kärsisivät tästä etenkin pienituloiset 
suurimmissa kaupungeissa, kun halvimpia asumisvaih-
toehtoja syntyisi markkinoille vähemmän. Yksinomaan 
koon pienentäminen ei kuitenkaan tee asunnosta koh-
tuuhintaista, jos neliöhinta säilyy korkeana. Kohtuuhin-
taisuuden tavoittelu asunnon kokoa pienentämällä joh-
taisi siihen, että pienituloisimmat asuisivat pienimmissä 
asunnoissa asuntokunnan koosta riippumatta. Tämä 
voisi johtaa ahtaasti asumisen yleistymiseen.

Edellä mainituista määräyksistä epäsuorimmin asun-
non kokoon vaikuttaa esteettömyys. Kaikissa tässä dip-
lomityössä tarkemmin tutkituissa maissa oli sitä kos-
kevia määräyksiä, jotka oli laadittu koskemaan joko 
kaikkia uusia asuntoja tai vain osaa niistä. Sallittuja 
poikkeuksia määräyksiin saattoivat olla asunnon pieni 
koko tai määräysten rajoittaminen vain tiettyyn prosent-
tiosuuteen uudistuotannosta. Mitoitusmääräykset voi-
vat olla esteettömissä asunnoissa Suomea tiukempia, 
mutta koskevat tällöin yleensä vain osaa uusista asun-
noista tai asuntokannasta.

Esteettömyysmääräykset ovat asunnon koon, etenkin 
pinta-alan kannalta sikäli kiinnostavia, että varsinkin pie-
nessä asunnossa ne voivat rajoittaa suunnittelua pal-
jonkin. Ne ja muut asunnon tiloja rajoittavat määräykset 
määrittävät siis osaltaan tarkoituksenmukaisen asun-
non minimikokoa. Alimitoitetuissa asunnoissa esteettö-
myysmääräykset voivat luoda tilanteita, jossa asunnon 
vähäiset neliöt joudutaan jakamaan siten, että asunnon 
oleskelutila on samankokoinen kuin eteinen ja märkä-
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tila yhteenlaskettuna. Tällaista tilajakaumaa voi pitää 
valitettavana, mutta ei kuitenkaan yksin esteettömyys-
määräyksistä johtuvana syynä. Kyseisessä tilanteessa 
asunto on selkeästi liian pieni. 

Minimistandardeilla on vaarana muodostua samalla 
maksimistandardeiksi, kun kaupalliset asuntorakenta-
jat pyrkivät asuntotuotannossa taloudellisesti kannat-
tavimpaan yhtälöön. Määräykset voivat myös rajoit-
taa uudenlaisten asumiskonseptien kehittämistä. 
Kaikissa maissa asunnon minimi- tai suosituskoosta 
ei ole annettu tarkkaa pinta-alarajaa vaan sen sijasta on 
määritelty ominaisuuksia, joita asunnolla tulee olla. Jos 
maan asuntokanta koostuu jo pääosin asuntokunnil-
leen väljistä asunnoista tai maan kulttuuriin pohjautuva 
perinne suosii suurempia asuntoja, on luonnollista, ettei 
asuntojen minimikokoa ole ollut tarvetta määrittää. 

Määräyksiä muissa Euroopan valtioissa

Seuraavassa käsitellään tarkemmin määräyksiä eri 
Euroopan maissa ja kaupungeissa. 

Asunnon kokoa voidaan säännellä määrittelemällä 
minimihuoneluku tai minimipinta-alamäärä asukasta 
kohti. Asuntokunnan kokoon suhteutettuja pinta-ala-
määräyksiä on annettu esimerkiksi Italiassa, Unkarissa 
ja Liettuassa, joissa pinta-alaa tulee olla asukasta kohti 
14–15 neliötä. Luku on maltillinen, sillä sen mukaan 
toteutettu minimiasunto olisi vielä asukkailleen melko 
ahdas. Unkarissa on lisäksi määrätty, että ainakin yhden 
huoneen asunnossa tulee olla yli 17–neliöinen (ibid.), 
mikä vaikuttaa asunnon tilajakaumaan ja kokoon huo-
mattavasti enemmän. Esimerkiksi suomalaisen 20 

neliön yksiön toteuttaminen kyseisen määräyksen puit-
teissa on mahdotonta. 

Erillisiä määräyksiä saatetaan antaa myös huonei-
den koolle tai koko asunnon pinta-alalle, kuten Suo-
messa. Esimerkiksi Alankomaissa asunnon minimikoko 
uusissa asunnoissa on 18 neliötä, joskin asukasta koh-
den pinta-alaa tulee olla vähintään 12 neliötä eli normin 
mukainen minimiasunto on määritelty sopimaan vain 
yksinasujille. Huoneen minimikooksi on määritelty viisi 
neliötä. (Bouwbesluit 2012/4.1/4.2, 7.3/7.18; §4.1/4.1, 
4.3). Suomen määräyksiä lievemmät pinta-alarajat ovat 
tiheästi asutetussa maassa ymmärrettäviä. Samalla ne 
jättävät osaltaan enemmän vapauksia asuntosuunnit-
telijoille esimerkiksi muunneltavalla kiintokalustuksella 
varustettuja miniasuntoja ajatellen. Tällöin vaarana on 
toki myös se, että vapautta käytetään väärin ja raken-
netaan esimerkiksi perheasuntoja, jotka koostuvat vii-
den neliön kopeista. Jo suomalaisiin seitsemän neliön 
makuuhuoneisiin on vaikea saada mahtumaan muita 
huonekaluja kuin sänky ja vaatekomerot.

Kaupunkikohtaisia määräyksiä tai suosituksia asun-
tojen minimikoolle on annettu esimerkiksi Lontoossa, 
Kööpenhaminassa, Wienissä, Berliinissä ja Zürichissä. 
Seuraavassa käydään tarkemmin läpi näiden esimerkki-
kaupunkien ja -valtioiden asunnon kokoon liittyviä sään-
töjä ja ohjeita.

Iso-Britannia ja Lontoo

Asunnon koosta on annettu koko valtion tasolla myös 
huomattavasti suomalaista minimiä tiukempia suosi-
tuksia. Esimerkki tästä on Iso-Britannian kansallisesti 

määritelty tilastandardi (Nationally described space 
standard, jatkossa tilastandardi), joka määrittelee asun-
non minimipinta-alaa nukkumapaikkojen ja makuuhuo-
neiden lukumäärän sekä asunnon kerrosluvun mukaan. 
Suosituksia annetaan myös asunnon huoneluvulle 
asuntokunnan koon mukaan. (Ministry of Housing, 
Communities & Local Government 2015, 3–5.)

Pienin mahdollinen yksitasoinen asunto on Iso-Britan-
niassa yksinasujalle 37–39 neliöinen (ibid. 5). Asunnon 
huoneluvun ja sänkypaikkojen lukumäärän kasvaessa 
asunnot ovat kuitenkin kooltaan melko lailla suomalais-
ten asuntojen kokoa vastaavia. Standardin mukaisesti 
suunnitellut pienasunnot ovat kuitenkin lähes kaksin-
kertaisesti suomalaisia vastineitaan suurempia. On kiin-
nostavaa, että standardissa määritelty 37–39 neliön 
minipinta-ala asunnolle on tarkoitettu itse asiassa kak-
siolle, eikä yksiölle ole annettu suosituspinta-alaa lain-
kaan. Kyse ei siis ole huonelukuun nähden väljästä 
asunnosta, vaikka pinta-alaa asukasta kohti riittääkin.

Standardissa määrätään lisäksi yhden nukkumapaikan 
makuuhuoneet vähintään 7,5 neliöisiksi ja 2,15 metriä 
leveiksi ja kahden nukkumapaikan suuremmat makuu-
huoneet vähintään 11,5 neliöisiksi ja 2,55–2,75 metriä 
leveiksi. Esteettömille asunnoille standardin asuntoja 
pidetään liian pieninä. Tilastandardin käyttäminen on 
vapaaehtoista ja koskee vain uusia asuntoja. Paikallisvi-
ranomaiset voivat kuitenkin määrätä standardin pakol-
liseksi alueellaan. (ibid. 3–4.) Tilastandardin mukaiset 
huoneet ovat hieman suomalaisia minimihuoneita suu-
rempia. Etenkin suuremman minimipinta-alan määrit-
täminen kahden nukkumapaikan makuuhuoneille on 
selvästi suomalaisia määräyksiä tiukempi vaatimus. 

Tämä on sikäli järkevää, että tuolloin parisängylliseen 
makuuhuoneeseen mahtuu parisängyn lisäksi myös 
muita kalusteita ja tarvittaessa esteettömän yhteyden 
järjestäminen sängylle on helpompaa. 

Tilastandardin luomisen taustalla on uusien asuntojen 
keskikoon pieneneminen (Design Buildings Wiki s.a.). 
Tämä on huomionarvoista siksi, että uusien asunto-
jen pienenemisestä on yleensä huolestuttu ja siihen on 
haluttu vaikuttaa määräyksiä tiukentamalla. Lähesty-
mistapa ei ole suomalaisen nykykeskustelun valossa 
itsestään selvä.

Iso-Britanniassa annetaan määräyksiä myös asunnon 
sisäiseen tilajakaumaan. Erillisten tilojen pinta-aloista 
on säädetty suhteessa sänkypaikkoihin oheisen taulu-
kon mukaisesti. Rakennusmääräyksissä on määritelty 
raja-arvoja oleskelutilojen eli olohuoneen, ruokailutilan ja 
keittiön yhteen lasketusta pinta-alasta suhteessa asun-
non nukkumapaikkojen lukumäärään. Keittiöissä on 
lisäksi määritelty keittiön työtason pituutta suhteessa 
asukkaiden lukumäärään ja asunnon esteettömyyteen. 
Jos keittiö suunnitellaan esteettömäksi, vaaditaan siltä 
suurempaa kokoa. (Ministry of Housing, Communities & 
Local Government 2010, 36; 38.) Suomessa asuntojen 
sisäinen tilajakauma on pitkälti suunnittelijan käsissä 
etenkin, kun suunnitellaan suurempia asuntoja. Pienim-
missä asunnoissa suunnittelijaa eivät rajoita määräyk-
set, vaan pienestä koosta seuraavat olosuhteet, jotka 
voivat johtua esimerkiksi tilaajan laatimasta tilaohjel-
masta. Tiukkojen asunnon ominaisuuksia koskevien 
määräysten antaminen voi olla jopa haitallista, jos asun-
non pinta-ala ei vastaavasti kasva. 
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Lontoon kaupunki on luonut asuntosuunnitteluoppaan, 
jossa esitetään tarkkoja tavoitteita asuntojen koolle ja 
ominaisuuksille. Tavoitteena on ollut uusien asuntojen 
pienenemiskehityksen katkaiseminen, kestävän kehityk-
sen edistäminen sekä asuntojen joustavuuden, esteet-
tömyyden ja asukkaiden elämänlaadun parantaminen. 
Lisätilan on todettu mahdollistavan sekä sosiaalisen 
kanssakäymisen asunnoissa että tarvittaessa asukkaan 
yksityisyyden. Pieniä asuntoja ei ole pidetty kestävinä ja 
ohjeessa todetaankin, ettei hyvälläkään suunnittelulla 
voida kompensoida liian pienien asuntojen puutteita. 
Lontoon suunnitteluohjeen pinta-alarajat ovat samat 
kuin edellä kuvatussa Iso-Britannian kansallisessa tilas-
tandardissa, joskin minimien ylittämiseen kannustetaan 
ja makuuhuoneiden kokosuositukset ovat hieman suu-
remmat. Jos asuntoon tehdään enemmän asuinhuo-
neita kuin asuntokunta suosituksen mukaan tarvitsee, 
edellytetään asunnolta myös suurempaa pinta-alaa, 
jottei asunnon laatu heikkene. Suunnitteluohjetta on 
lähtökohtaisesti noudatettava, mutta sen pinta-alara-
joihin voidaan myöntää lievennyksiä esimerkiksi kes-
kusta-alueilla. (London Development Agency 2010, 6–7; 
44; 46–48.) 

Lontoon asuntosuunnitteluohjeen melko korkeita pin-
ta-alanormeja perustellaan sillä, että asuntojen halutaan 
olevan joustavia. Ohjeen mukaan asunnon tulee jous-
taa ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin, mikä on mah-
dollista, jos huonetilat ovat tarpeeksi suuria ollakseen 
monipuolisesti kalustettavissa. Tässä oma roolinsa on 
hyvällä suunnittelulla, jossa ovet, ikkunat ja kiintokalus-
teet sijoitetaan kalustettavuuden kannalta optimaali-
sesti. (ibid. 49.) Vain huonetilan tai asunnon pinta-ala ei 
siis takaa hyvää lopputulosta. Ideaalitilanteessa asunto 

joustaisi monenlaisiin käyttöihin ilman seinien siirtelyä 
tai vastaavia rakenteellisia muutoksia. Tilavien asunto-
jen joustavuuteen palataan alaluvussa 3.4.2.

Asuntosuunnitteluohje antaa myös tarkkoja, edellä mai-
nittua tiukempia kokovaatimuksia asunnon eri tiloille. 
Olohuoneen minimileveydeksi suositellaan 2,8–3,2 
metriä, koska kapeita olohuoneita pidetään epäkäytän-
nöllisinä. Myös keittiöille on annettu määräyksiä, jotka 
määrittävät keittiölaitteiden edessä olevan vapaan tilan 
koon. (ibid. 51.) Vastaavia esteettömyyteen liittyviä 
määräyksiä on muissakin valtioissa. Niiden tiukkuus 
vaihtelee molemmin puolin Suomessa yleisesti käytet-
tyä 1300 millimetrin vapaata tilaa. 

Suunnitteluohjeessa määritellään asuntokohtaisten 
ulkotilojen minimikooksi viisi neliötä, jota on pidetty 
riittävänä kahden hengen talouksille. Asuntokunnan 
ollessa suurempi jokainen lisäasukas tuo neliön lisää 
ohjeessa suositeltuun ulkotilan kokoon. (ibid. 59.) Asun-
tokunnan ollessa suuri määräys vaikuttaa jo huomat-
tavasti asuinrakennuksen julkisivusuunnitteluun ja 
asuntoarkkitehtuuriin etenkin kerrostaloissa. Suurien 
asuntojen parvekkeista voi muodostua syviä tai leveitä, 
mikä varjostaa huonetiloja.

Lontoon asuntosuunnitteluohjeessa erityisen kiinnos-
tavaa on suurempien asuntojen etujen korostaminen 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Suuremmat asun-
not ovat joustavampia ja muunneltavampia ja sopivat 

Kuva 3.9. Asuntojen minimihuoneistoala ja säilytystilan 
vähimmäismäärä Iso-Britannian kansallisesti 

määritellyn tilastandardin mukaan (m2).

Makuuhuonei-
den lukumäärä Henkilömäärä Yksikerroksiset

asunnot
Kaksikerroksiset 

asunnot
Kolmikerroksiset 

asunnot
Kiinteää 

säilytystilaa

1
1 asukas 39 (37)* - - 1,0

2 asukasta 50 58 - 1,5

2
3 asukasta 61 70 -

2,0
4 asukasta 70 79 -

3

4 asukasta 74 84 90

2,55 asukasta 86 93 99

6 asukasta 95 102 108

4

5 asukasta 90 97 103

3,0
6 asukasta 99 106 112

7 asukasta 108 115 121

8 asukasta 117 124 130

5

6 asukasta 103 110 116

3,57 asukasta 112 119 125

8 asukasta 121 128 134

6
7 asukasta 116 123 129

4,0
8 asukasta 125 132 138

Asuntojen minimihuoneistoala ja säilytystilan vähimmäismäärä Iso-Britannian 
kansallisesti määritellyn tilastandardin mukaan (m2)

*Jos asunnon kylpyhuoneessa on kylpyammeen sijasta suihku, on minimihuoneistoala 37 m2.

Taulukon minimipinta-alat on määritelty englanninkielisellä termillä “gross internal fl oor area”. Tämä tarkoittaa ulko-
seinien sisäpinnoista mitattua pinta-alaa, joka sisältää kaiken niiden sisällä olevan pinta-alan mukaan lukien välipoh-
jien aukot, kantavat rakenteet ja hormit jotka suomalaisella laskentatavalla jäävät huoneistoalalaskelmien ulkopuolelle. 
(Ministry of Housing, Communities & Local Government 2015, 4)
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siksi todennäköisemmin myös tuleville käyttäjille, minkä 
nähdään olevan kestävän kehityksen mukaista. Asuk-
kaiden hyvinvointi ja asukkaiden joustavuus arvotetaan 
siis Lontoossa korkeammalle kuin asuntoja pienentä-
mällä mahdollisesti saatavissa olevat energiasäästöt.  
Lontoon asuntosuunnitteluohjeessa asunnon kokoa 
ja laatua ajatellaan monipuolisesti huomioimalla sekä 
asunnon pinta-ala, huoneluku, asukkaiden määrä että 
näiden väliset suhteet. 

Jos Suomessakin määriteltäisiin asunnon minimikoon 
sijaan normisto asunnon eri tilojen koolle, voisi tämä 
vaikeuttaa suunnittelua erilaisten reunaehtojen lisäänty-
essä. Eri tilojen minimikokojen määrittäminen voisi kui-
tenkin ehkäistä tehokkaasti alimitoitettujen asuntojen 
rakentamista. Toisaalta toteutuva asuntojakauma riip-
puu pitkälti asuinrakennuksen tilaajan toiveista, joten on 
kyseenalaista, vaikuttaisivatko tiukemmat määräykset 
toteutettaviin asuntoihin toivotulla tavalla.

Itävalta ja Wien

Wienissä on annettu 30 neliön minimikokomääräys 
uusille asunnoille, mikä estää Suomessa mahdollisista 
asuntotyypeistä pienimpien rakentamisen. Määräyk-
sen noudattamiseen on kuitenkin poikkeuksia. (B20-
000 – Bauordnung für Wien/§119.) Asuinpinta-alaa kau-
pungissa on keskimäärin 38 neliötä henkilöä kohden, 
mikä on noin neljä neliötä enemmän kuin Helsingissä. 
Wienissä kaupunki omistaa suurimman osan asunto-
kannasta. Se on ottanut asuntotuotannossa sääntelijän 
roolin. (Höller & Scheifi nger 2018; Helsingin kaupunki 
2019). 

Roolistaan huolimatta Wienin kaupunki ei määritte-
lee tarkasti toteutettavilta asunnoilta vaadittavia omi-
naisuuksia, vaan pyrkii luomaan puitteet laadukkaalle 
asuinrakentamiselle. Sosiaalinen asuntotuotanto on 
yleistä ja kaupunkiin on onnistuttu luomaan laadukasta 
sosiaalista asuntotuotantoa ylläpitävä järjestelmä. Se 
perustuu arkkitehtuurikilpailuihin, joissa suunniteltu-
jen asuntojen vuokrataso lyödään lukkoon. Kilpailui-
hin osallistuvat rakennusliikkeet ja arkkitehtitoimistot 
tiimeineen. Kilpailutöitä arvotetaan neljällä kriteerillä, 
joita ovat sosiaalinen ulottuvuus, ympäristöystävälli-
syys, taloudellisuus ja arkkitehtoninen laatu. Kriteerien 
välillä pyritään tasapainoilemaan uusissa projekteissa 
ja niistä suoriutuminen on todistettava asiantuntija-
lausunnoin. Jos esimerkiksi asuntojen keskikoko halu-
taan projektissa jättää pienemmäksi, on tätä kompen-
soitava muilla laatutekijöillä – esimerkiksi laadukkailla 
yhteistiloilla. On kuitenkin tärkeää saavuttaa suunnitel-
missa tarpeeksi suuri tehokkuus, jotta projekteista tulee 
taloudellisesti mahdollisia taatun vuokratason mukai-
sesti. Järjestelmä on saatu toimimaan siksi, että Wienin 
kaupunki omistaa suurimman osan tonttimaastaan ja 
luovuttaa sitä kilpailujen kautta rakentamiseen paljon 
markkinahintoja halvemmalla. Asukkaiden valinnassa 
on olemassa tiettyjä tulorajoja, mutta asukkaan ei tar-

Nukkumapaikkojen1 
lkm Oleskelutila (m2) Keittiökalusteiden 

pituus (mm) Kylpyhuone Säilytystilaa (m2)

2 25 4 330 Kph, sis. wc 2,0

3 27 4 730 Kph sis. wc 2,5

4 29 4 730                 Kph + erill. wc 3,0

5 31 5 630 Kph + erill. wc/kph 3,5

6 33 6 730 Kph + erill. wc/kph 4,0

7 35 6 730 Kph + erill. wc/kph ei määritelty

8 37 6 730 Kph + erill. wc/kph ei määritelty

1 Engl. bed space. Pieni makuuhuone (8,5-12,5 m2) lasketaan yhdeksi nukkumapaikaksi, suuri makuuhuone (>12,5 m2) 
kahdeksi nukkumapaikaksi.

2 Oleskelutila tarkoittaa keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen yhteen laskettua pinta-alaa. 

Asunnon tilojen minimimittoja Iso-Britannian vuoden 2010 rakennusmääräysko-
koelman M-osan mukaan.

Kuva 3.10. Asuintilojen minimimittoja Iso-Britaannian   
vuoden 2010 rakentamismääräyskokoelman 

M-osan mukaan.
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vitse luopua edullisesta vuokra-asunnostaan, jos hänen 
tulonsa kasvavat, minkä ansiosta samoissa asuinra-
kennuksissa voi asua ihmisiä eri tuloluokista. (Höller & 
Scheifi nger 2018.)

Wienin mallia vastaavan järjestelmän luominen pääkau-
punkiseudulle voisi ehkäistä laadullisesti kestämättö-
mien asuinrakennusten syntymistä ja katkaista yhä pie-
nenevien asuntotyyppien kierteen. Tällöin esimerkiksi 
pienyksiövaltaisen asuinrakennuksen edellytyksenä 
voisi olla laajempi määrä yhteistiloja, jotka kompensoi-
sivat pienen asunnon heikkoa asumisen laatua ja mah-
dollistaisivat yhteisöllisemmän elämäntavan. Yhteistilat 
toisaalta heikentäisivät yksiövaltaisten asuinrakennus-
ten kannattavuutta, mikä voisi rohkaista rakennuttajia 
toteuttamaan mieluummin myös suurempia asuntoja.

Wienin malli edustaa joustavaa tapaa hallita asunto-
jen laatua. Asunnoille ei ole asetettu Iso-Britannian ja 
Lontoon tapaan listaa toivottavista tai vaadittavista 
ominaisuuksista, mitoista ja pinta-aloista – laatua tar-
kastellaan tapauskohtaisesti. On kuitenkin mahdollista 
kompensoida esimerkiksi tiukasti mitoitettuja asuntoja 
muilla kriteereillä, jotka eivät suoranaisesti liity asun-
tojen laatuun. Tämä voi teoriassa johtaa tilanteeseen, 
jossa toteutuneiden asuntojen laatu jää keskinkertai-
seksi, kun sitä kompensoidaan rakennuksen muilla omi-
naisuuksilla kuten julkisivumateriaaleilla. Kilpailujen 
tuomariston hankekohtaiseen arvioon perustuvaa jär-
jestelmää voi kuitenkin pitää absoluuttisia pinta-alara-
joja luotettavampana keinona tuottaa laadukkaita asun-
toja. Tietty pinta-ala tai huoneluku eivät ole laadukkaan 
asunnon tae.

Tanska ja Kööpenhamina

Toisin kuin Wien, Kööpenhamina pyrkii laadukkaiden 
asuntojen tuottamiseen perinteisemmillä keinoilla. 
Uusien asuntojen koolle on asetettu suomalaisittain 
tiukkoja pinta-alamääräyksiä. 

Uuden asuinrakennuksen asuntojen keskipinta-alan täy-
tyy olla Kööpenhaminassa 95 bruttoneliötä. Asunnon 
ehdoton minimikoko on nykyisillä kaupunkialueilla 65 
bruttoneliötä ja uusilla alueilla 50 bruttoneliötä. Uusilla 
alueilla on lisäksi määräys, jonka mukaan vähintään 
15% asuinrakennuksen bruttoalasta täytyy olla 50–70 
neliöisiä asuntoja. Määräyksiä ei tarvitse noudattaa, jos 
hankkeen erityiset ominaisuudet estävät niiden toteutta-
misen, jos asuinrakennuksessa on tavallista monipuoli-
semmat yhteistilat tai jos asuntoja tuotetaan erityisryh-
mille. Yhteisöasumiselle on määritelty omat, hieman 
löyhemmät pinta-alarajansa, joskin tällöin yhteistiloja 
täytyy olla koko rakennuksen bruttoalasta kahdeksas-
osa. (Københavns kommune s.a.) Yhteisöasunnoissa 
muutoin asuntokohtaisesti pakollisia märkätiloja ja keit-
tiöitä voidaan toteuttaa asunnolle yhteisinä (Bygnings-
reglementet 2018, §201). 

Kööpenhaminan 50 bruttoneliön minimipinta-ala mah-
dollistaa yksinasuvalle tilavan asumisen, mutta on kel-
vollinen myös kahden hengen asunnoksi, mikä lisää 
asuntokannan joustavuutta erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Toisaalta asunnon koolle on myös maksimirajoja. Sosi-
aaliselle asuntotuotannolle on asetettu koko Tanskan 
laajuinen laki, joka määrää sosiaalisen asunnon mak-
simipinta-alaksi 115 neliötä, jos kyse on tavallisista 
perheasunnoista. Nuorille suunnatuissa sosiaalisissa 

asunnoissa suurimman osan asunnoista tulee olla alle 
50 neliöisiä. (Almenboligloven § 109.) 

Sosiaalisen asuntotuotannon maksimipinta-alat kerto-
vat osaltaan siitä, ettei Tanskan asuntotuotanto painotu 
pieniin asuntoihin, kun minimien sijasta on normitettu 
maksimeja. Syitä siihen, miksi tanskalaiset asunnot 
ovat paljon suomalaisia suurempia olisi kiinnostavaa 
tutkia tarkemmin. Lainsäädäntö tuskin selittää eroja 
kokonaisuudessaan, vaan taustalla on varmasti myös 
historiallisia ja kulttuurillisia syitä. Näiden syiden syväl-
linen analysointi ei kuitenkaan ole tämän diplomityön 
puitteissa mahdollista.

Saksa ja Berliini

Saksassa rakennusmääräyksiä on annettu osavaltioit-
tain. Koko valtioita kattavia määräyksiä on vähän ja ne 
ovat ylimalkaisia. Tarkkoja asunnon sisäisiä tiloja mää-
rittäviä mitoitusmääräyksiä ja -suosituksia ei juurikaan 
ole. Osavaltiotason määräyksissä edellytetään kuiten-
kin, että asunnossa tulee olla keittiö ja märkätila (i.a. 
BauO Bln 2005, §48; BayBO 2007, art. 46). Seuraavassa 
käsitellään esimerkinomaisesti Berliinissä annettuja 
määräyksiä.

Berliinissä asunnoille ei ole asetettu yleispätevää mini-
mikokoa, mutta sosiaaliselle asumiselle on asetettu 
maksimikokoja, jotka kertovat suhtautumisesta asun-
tojen sopiviin pinta-aloihin. Vuonna 2018 alkaneen 3500 
sosiaalisen asunnon ohjelmassa määriteltiin yksiöiden 
maksimikooksi 40 neliötä, puolitoista ja kaksi huonetta 
käsittäville asunnoille 54 neliötä, kolmen huoneen asun-
nolle 70 neliötä ja neljän huoneen asunnoille 82 neliötä. 

Huoneluvultaan tätä suuremmissa asunnoissa sallittu 
maksimipinta-ala kasvaa 11 neliötä jokaista lisähuo-
netta kohden. Asunnoissa voi lisäksi olla parveke tai 
terassi, jonka maksimikoko on viisi neliötä. Jos asunnot 
suunnitellaan esteettömiksi, voivat ne olla neljä neliötä 
edellä mainittuja maksimeja suurempia. (Wohnungs-
bauförderungsbestimmungen 2018.)

Annetut määräykset ovat asuntojen huonelukuun näh-
den kohtalaisen niukkoja, mutta mahdollistavat kuiten-
kin korkeatasoisten asuntojen suunnittelun. Toisaalta 
maksimikokoa ei välttämättä aina saavuteta, jolloin 
asuntojen pinta-ala voi jäädä huonelukuun nähden pie-
neksi. Tavoitteena on ilmeisesti ollut asumiskustannus-
ten rajaaminen asuntojen pinta-alaa rajoittamalla. Tuet-
tujen asuntojen maksimikokomääräyksistä huolimatta 
tuetut vuokra-asunnot ovat keskimäärin markkinahintai-
sia suurempia myös Saksassa (Eurostat 2018e), mikä 
kertoo markkinoiden paineesta tuottaa pieniä asuntoja. 

Myös rahoittajatahot voivat säännellä rahoittamiensa 
asuntojen kokoja. Esimerkiksi investointipankki Investi-
tionsbank des Landes Brandenburg (ILB) on määrittänyt 
(2017) maksimikokoja rahoittamalleen asuntotuotan-
nolle. Yhdelle hengelle suunniteltu yksiö tai kaksio on 
maksimissaan 50-neliöinen, kahdelle suunniteltu kak-
sio 65-neliöinen, kolmio 80-neliöinen ja neljä huonetta 
käsittävä asunto 90 neliöinen. Maksimien mukaan 
suunnitellut asunnot ovat asuntokunnilleen väljiä, mutta 
eivät kuitenkaan Suomen asuntokantaan verrattuna 
äärimmäisen suuria. Koska kyse on maksimikokora-
joituksista, voi osa pankin rajoittamista asunnoista 
jäädä huomattavasti edellä mainittuja pinta-alarajoja 
pienemmiksi.
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Määräysten perusteella saksalaiset asunnot näyttäy-
tyvät huomattavasti isobritannialaisia ja tanskalaisia 
pienempinä. Tämä on havaittavissa myös Eurostatin 
tilastoista (2018e). Saksalaisissa määräyksissä ja suo-
situksissa ei ole havaittavissa tahtotilaa tuottaa nykyistä 
suurempia asuntoja. On merkillepantavaa, että saksalai-
set asunnot ovat kuitenkin Eurostatin tilastoissa suo-
malaisia suurempia etenkin pienimmille asuntokunnille. 

Sveitsi ja Zürich

Kuten Saksassa, myös Sveitsissä rakennusmääräyk-
siä on annettu kantonitasolla koko valtiota kattavien 
määräysten sijaan. Seuraavassa käsitellään erityisesti 
Zürichin kantonin määräyksiä ja suosituksia.

Saksankielisissä maissa on käytössä käsite puolik-
kaasta asuinhuoneesta, joka voi Zürichissä tarkoittaa 
kahta eri asiaa.  

Vähintään 12 neliöistä keittiötä 
TAI
Vähintään 6 neliöistä huoneen osaa,
- josta on erillinen ikkuna ulos
- johon ei lasketa kuuluvaksi käytävää tai sen osaa. 
(Stadt Zürich 2017.)

Puolikkaan asuinhuoneen voi laskea asunnon osaksi 
vain yhdellä tavalla (ibid.). Kaksi puolikkaan huoneen 
määritelmän täyttävää tilaa eivät siis lisää asunnon 
huonelukua kokonaisella huoneella. Jälkimmäisen 
määritelmän mukainen tila voi olla esimerkiksi olohuo-
neen yhteydessä oleva ruokailutila, jolla on oma ikku-
nansa. Jos asuntoon kuuluu esimerkiksi kaksi huonetta 

Huoneluku 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6

Minimipinta-ala 45 55 60 70 80 90 95 100 110 120

Huoneluku 1 1½-2 3 4

Maksimipinta-ala 40 54 70 82

Tuettujen asuntojen minimikoot Zürichin kantonissa (m2).

Tuettujen asuntojen maksimikoot Berliinissä (m2).

Huonelukuun ei ole laskettu keittiöitä eikä kylpyhuoneita tai wc-tiloja. Puolikkaaksi huoneeksi lasketaan keittiö, jonka pin-
ta-ala on vähintään 12 m2. Puolikkaaksi huoneeksi lasketaan myös  ruokailutila tai huoneen osa, jossa on oma ikkuna ja 
jonka kulkuväylistä vapaa osuus on kooltaan vähintään 6 m2. Kahta puolikasta huonetta samassa asunnossa ei lasketa 
yhteen yhdeksi kokonaiseksi huoneeksi.

Yllä esitettyä huoneluvultaan suurempien asuntojen maksimipinta-alat saadaan lisäämällä taulukon pinta-aloihin 11 
m2 jokaista lisähuonetta kohti. Asuntokohtaiset ulkotilat voivat olla kooltaan enintään 5 m2 ja asunnon suunnittelemi-
nen esteettömäksi lisää maksimipinta-alaan 4 m2. Yhteisöllisiksi tarkoitetut asunnot voivat ylittää maksimipinta-alarajat 
maksimissaan viidellä prosentilla. Kussakin kohteessa tuetuista asunnoista kolmasosa tulee olla yhden, puolentoista tai 
kahden huonheen asuntoja.

Yllä: Kuva 3.11. Tuettujen asuntojen minimikoot 
Zürichin kantonissa ( m2).

Alla: Kuva 3.12. Tuettujen asuntojen maksimikoot  
Berliinissä (m2).

ja edellä mainittu ruokailutila, kutsutaan sitä kaksi ja 
puoli -huoneiseksi.

Toisin kuin Berliinissä, Zürichissä on määritetty tuet-
tujen asuntojen minimikokoja kuvan 3.11 mukaisesti 
(ibid.). Merkillepantavaa on, ettei suomalaisia 20 neliön 
miniyksiöitä vastaavaa asuntokokoa löydy lainkaan 
kokorajoituksista. Edes yksiöiden minimipinta-alaa ei 
ole listattu, sillä pienin pinta-alaraja on puolitoistahuo-
neiselle asunnolle.

Puolikkaiden huoneiden käsite voi mahdollistaa moni-
puolisempien asuntotyyppien rakentamisen. Suomessa 
erilliskeittiöt ovat vähentyneet 2000-luvulla ainakin 
uusista kerrostaloasunnoista, mikä voi olla seurausta 
paitsi asuntojen keskikoon pienenemisestä myös ver-
kossa toimivista asunnonmyyntissivustoista. Niissä 
keittiöllinen asunto ryhmittyy samaan kategoriaan kuin 
keittotilalliset asunnot, joilla on sama huoneluku ja näyt-
täytyy niiden joukossa kalliina. Rakennuttajalle voi olla 
houkuttelevampaa rakentaa asuntoon erilliskeittiön 
sijasta lisähuone ja avokeittiö. Keittiön tunnustaminen 
puolikkaaksi huoneeksi voisi muuttaa asetelmaa.

Taulukon mukaiset tuettujen asuntojen minimikoot ovat 
suomalaisittain suuria, vaikkakaan eivät yhtä suuria kuin 
Kööpenhaminassa. Esimerkiksi kaksioiden on oltava 
vähintään 55-neliöisiä, kun Suomessa uusissa kerrosta-
loasunnoissa jopa noin 40-neliöiset kaksiot ovat yleisiä. 
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Asuntojen keskikoko onkin Sveitsissä lähes 30 neliötä 
suurempi kuin Suomessa ja tuetut vuokra-asunnot ovat 
lähes kaksinkertaisesti suurempia (Eurostat 2018d; 
Eurostat 2018e). Viidentoista neliön lisäys on kaksioissa 
merkittävä. Se voi mahdollistaa paitsi suuremmat ja 
helpommin kalustettavat huoneet, myös esimerkiksi 
vaatehuoneen tai saunan, jotka eivät pienempään asun-
toon mahtuisi.  

Ruotsi

Ruotsissa asuntojen minimikoosta ei ole annettu pin-
ta-alaa tai huonelukua rajoittavia määräyksiä. Sen sijaan 
on määritelty asunnon minimivarustetaso, mikä asettaa 
joustavammat rajoitteet asunnon minimikoolle. 

Ruotsissa asunnossa tulee olla vähintään seuraavat 
tilat.

- Yksi huone hygienianhuoltoon varusteineen
- Huone tai huoneen osa oleskelua varten
- Huone tai huoneen osa nukkumista ja lepoa varten
- Huone tai huoneen osa ruoanvalmistusta varten varus-
teineen
- Ruokailutila keittotilan lähellä tai keittotilassa
- Riittävästi säilytystilaa
- Tilat pyykinpesua tai kuivaamista varten, jos yhteistä 
pesulaa ei ole. 

Huoneen osalla tarkoitetaan avotilasta erilliseksi, ikku-
nalliseksi huoneeksi erotettavissa olevaa tilaa. Keittiöi-
den on siis oltava lähtökohtaisesti erilliskeittiöitä. Mää-
räykset eivät koske yhteisöllistä asumista, jos yhteiset 
tilat kompensoivat riittävästi itse yksityisten asuntojen 

puutteita. (Boverket’s byggeregler 2011:6/3:22; Bygnin-
gsreglementet 2018, §200.) Suomalainen 20 neliöinen 
yksiö laajoine märkätiloineen toteuttaisi määräykset 
heikosti oleskelu-, ruokailu- ja säilytystilan jäädessä 
niukoiksi. 

Edellä mainittuihin määräyksiin on myönnetty poikke-
uksia asunnon koosta riippuen. Poikkeukset koskevat 
esimerkiksi sänkypaikkoja, keittiön kokoa ja sijaintia 
sekä säilytystilan määrää. Yli 55-neliöisissä asunnoissa 
vaaditaan edellä mainitun lisäksi paikka parisängylle. 
35–55-neliöisissä asunnoissa joko keittiön tai nukku-
mapaikan voi rakentaa osaksi olohuonetta – erillistä 
keittiötä ei vaadita.  Alle 35-neliöisissä asunnoissa sal-
litaan koko asunnon suunnittelu yhdeksi avotilaksi. 
Tällöin on kuitenkin asetettu erillisiä vaatimuksia esi-
merkiksi keittiön ja kiintokalustekaapistojen minimipi-
tuudelle. (Boverket’s byggeregler 2011:6/3.222–3.224.) 
Ruotsalaiset määräykset tähtäävät suomalaisia mää-
räyksiä selkeämmin laadukkaaseen asuntotuotantoon. 

Kuva 3.13.  Mehr als wohen, Zürich.
Duplex Architekten,  2009-2015, 1:300.

Projektissa pienet yksityiset asunnot yhdistyvät suureksi 
ryhmäasunnoksi laajan yhteistilan kautta. Asunnot ovat 
itsesään avautuvat yleensä vain yhteen suuntaan. Laaja 

yhteistila avaa näkymiä useampiin ilmansuuntiin ja 
laajentaa asukkaan muutoin niukkaa elintilaa. Pienissä 

asunnoissa on kylpyhuoneet, eteiset ja makuuhuone. 
Suurimmissa niistä on lisäksi pieni olohuone. Projekti on 
esimerkki yhteisöllisiä asumismuotoja mahdollistavasta 

konseptista Euroopassa.
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On luontevaa, että asunnoilta vaaditut ominaisuudet 
vähenevät mitä pienemmästä asunnosta on kyse, kun 
niiden toteuttamiselle elintärkeää tilaakin on käytettä-
vissä vähemmän. Periaatteessa määräysten puitteissa 
35–55-neliöisessä asunnossa voi kiertää tarpeen raken-
taa makuualkovin tai -huoneen rakentamalla erilliskeit-
tiön. Tällöin sänkypaikan voi sijoittaa olohuoneeseen 
kuten alle 35-neliöisissä asunnoissa.  Asunnon pin-
ta-alan lähestyessä 35 neliötä, voi kuitenkin olla hanka-
laa järjestää ikkunallinen erilliskeittiö siten, ettei asun-
non tiloista synny liian pieniä ja vaikeasti kalustettavia. 
Asunnon pinta-alan mukaan jaotellut määräykset tuke-
vat lähtökohtaisesti pinta-alaryhmien yläpäässä olevien 
asuntojen tuotantoa, sillä niissä määräysten toteuttami-
nen on helpointa.

Alle 35-neliöisissä asunnoissa on luontevaa, ettei erilli-
siksi tiloiksi erotettavia keittiöitä tai makuuhuoneita vaa-
dita. Asunnon koko rajoittaa tässä pinta-alaryhmässä 
suunnittelua jo niin paljon, että määräykset voisivat olla 
kohtuuttomia ja vaikeasti toteutettavissa, etenkin, kun 
asunnon pinta-ala laskee alle 30 neliön. Tällöin ajatus 
siitä, että keittiön ja varastotilan määrää säännellään 
metrimääräisesti, on järkevä. Mitä pienempi asunto 
on, sitä tärkeämpää on hyödyntää sen jokaista neliötä 
optimaalisesti. 

Pienimpien, ruotsalaiset määräykset täyttävillä mini-
keittiöllä varustettujen asuntojen kyky joustaa erilai-
sille käyttäjille ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi 
on kuitenkin kyseenalainen. Nämä asunnot edustavat 
käytännössä samaa asuntotyyppiä kuin suomalaiset 
20–30-neliöiset yksiöt. Joustavuuden toteutuminen esi-
merkiksi asuntoja yhdistelemällä on kylpyhuoneiden 

suhteettoman suuren lukumäärän vuoksi haastavaa. 
Luontevin uusi käyttötarkoitus yksiövaltaiselle asuinra-
kennukselle voisi olla hotelli- tai toimitilakäyttö, jossa 
asuntoja ei juurikaan tarvitsisi muuttaa vaan niitä voi-
taisiin käyttää majoitukseen tai työtiloiksi sellaisenaan. 
Näissä käyttötarkoituksissa asuntojen keittiöt jäisivät 
kuitenkin joissain määrin turhiksi. 

Asuntoa koskevien määräysten sitominen asunnon 
pinta-alaan Suomessa voisi vaikeuttaa suunnittelua ja 
sitoa suunnittelijan käsiä liikaa erityistapauksissa. Käy-
täntö voisi kuitenkin olla avuksi sikäli, että se määrittelisi 
tietynkokoisten asuntojen tiloja ja voisi vähentää huone-
lukuunsa nähden pinta-alaltaan liian pienten asuntojen, 
esimerkiksi alle 40-neliöisten kaksioiden tuotantoa. Toi-
saalta rakennuttajat saattaisivat suhtautua asuntojen 
pinta-alaan yhä tiukemmin, jotta toteutuvan kohteen 
asunnot jäisivät alle tietyn pinta-alarajan välttyäkseen 
tiukemmilta määräyksiltä.

Jos tavoitteeksi otettaisiin nykyistä suurempien asun-
tojen rakentaminen, voisi ilmiötä kuitenkin hyödyntää 
käänteisesti siten, että pienemmille asunnoille asetettai-
siin tiukemmat määräykset kuin suuremmille. Esimer-
kiksi yhteistiloja voitaisiin määräyksissä vaatia enem-
män pienille kuin suurille asunnoille, mikä rohkaisisi 
rakennuttajia joko kompensoimaan asuntojen pientä 
kokoa yhteistiloilla tai rakentamaan yksiselitteisesti 
suurempia asuntoja.

Yhteenveto

Kansainvälisen vertailun tuloksena voidaan todeta, että 
suomalaisten asuntojen eurooppalaisittain pieni kes-
kipinta-ala johtuu lähinnä pienimpien asuntokuntien 
keskimääräistä pienemmistä asunnoista. Suomalaiset 
perheet asuvat keskimäärin eurooppalaisia perheitä väl-
jemmin. Suomessa yleisiä 20–30-neliön yksiöitä esiin-
tyy muissa Euroopan maissa vain vähän. Niiden raken-
taminen on joissakin maissa jopa estetty sitovilla laeilla 
ja määräyksillä. Yksiöiden pieni pinta-ala vaikuttaa suo-
malaisten asuntojen pinta-alojen keskimääräistä pie-
nempään tasoon Eurostatin tilastoissa. 

Euroopassa yksiöt vaikuttavat olevan asuntotyyppinä 
harvinaisia ja onkin kyseenalaista, sopiiko pieni yksiö 
kenellekään vakituiseksi asunnoksi. Yksiöiden katego-
rinen kieltäminen olisi kuitenkin epäviisasta, sillä suuri 
yksiö voi olla tilallisesti pientä kaksiota parempi asunto 
ja pienikin yksiö voi sopia hyvin asunnoksi väliaikaiseen 
elämäntilanteeseen tai vaikkapa kakkosasunnoksi koti-
paikkakuntansa ulkopuolella työskentelevälle. 

Suomalaisilla on käytössään keskimääräistä enemmän 
asuinhuoneita asukasta kohti. Koska asuntojen pin-
ta-alat ovat kuitenkin keskimääräistä pienempiä eivätkä 
asuntokunnat ole Euroopan keskitasoa pienempiä, voisi 
tämä viitata keskimääräistä pienempiin asuinhuonei-
siin. Toisaalta asuinhuoneet jakautuvat eri asuntokunta-
tyypeille epätasaisesti. Suomessa vain yksinasujilla on 
käytössään vähemmän asuinhuoneita kuin Euroopassa 
keskimäärin, vaikka heillä on silti eniten asuinhuoneita 
asukasta kohti. Tämä tukee teoriaa siitä, että pienasun-
not ovat Suomessa muuta Eurooppaa yleisempiä. 

Eurostatin määritelmän mukaista ahtaasti asumista on 
Suomessa vähän. Tilastoista nousevat jälleen esiin yksi-
nasujat, joilla ahtaasti asuminen on lähes kaksinkertai-
sesti yleisempää kuin Euroopassa yleensä. Yksinasujien 
lisäksi ahtaasti asuminen on Suomessa eurooppalai-
sittain yleistä pienituloisilla, työikäisillä ja vuokralaisilla. 
Erot ikäryhmien välillä ovat pieniä, mutta tuloerojen ja 
hallintamuodon vaikutukset asunnon kokoon ovat Suo-
messa merkittävämpiä kuin Euroopassa keskimäärin. 
Asuminen on siis meillä eurooppalaisittain eriarvoista.

Edellisessä luvussa koottujen tietojen valossa yksin-
kertainen asuntojen minimipinta-alarajan nostaminen 
vaikuttaa huonolta keinolta parantaa suomalaisten 
asumisen laatua. Sillä voisi olla jopa päinvastaisia vai-
kutuksia etenkin pienituloisille, kun pienimpien ja hal-
vimpien asumisvaihtoehtojen määrä markkinoilla vähe-
nisi. Tällainen kehitys on nähty Suomessa 1900-luvulla, 
kun asumistaso parantui eikä virhettä ole syytä toistaa. 
Koska eurooppalaiset määräykset ja suositukset asun-
non sopivalle koolle ovat kuitenkin usein suomalaisia 
huomattavasti tiukempia, olisi Suomessakin syytä poh-
tia, tulisiko määräyksiä tiukentaa. Tämän lisäksi tarvi-
taan uusia, sekä arkkitehtonisia, lainsäädännöllisiä että 
taloudellisia konsepteja, joiden avulla pienituloisillekin 
voisi avautua mahdollisuus tilavampaan ja laadukkaam-
paan asumiseen. Kohtuuhintaisen asumisen ainoaksi 
keinoksi ei saisi jäädä asunnon koosta tinkiminen.

131 130 



3.2 Asukkaiden 
asumistoiveet

Edellisessä alaluvussa havaittiin, että suomalaiset 
asunnot ovat eurooppalaisittain pieniä ja etenkin yksi-
öitä on muihin Euroopan valtioihin verrattuna enem-
män. Kun pohditaan, onko Suomessa tarvetta suu-
remmille asunnoille, keskeinen kysymys on, toivovatko 
asukkaat pienempiä asuntoja. Jos pienet asunnot ovat 
toivottuja, ei nykyistä tilavammille asunnoille luonnolli-
sesti ole tarvetta. 

Tässä luvussa keskitytään asukkaiden asumistoivei-
siin, jotka liittyvät asunnon kokoon. Yksi tapa jakaa asu-
mistoiveita ryhmiin niiden ymmärtämisen helpottami-
seksi on jakaa ne asunnon sisäisiin toiveisiin ja asunnon 
ulkopuolisiin, asuinaluetta koskeviin toiveisiin. Näistä 
jälkimmäiset eivät yleensä suoranaisesti koske asun-
non kokoa. Asunnon kokoon liittyvä näkökulma rajaa 
luvussa käsitellyistä asumistoiveista pois esimerkiksi 
autoilua, jalankulkua, sekä asuinalueen rakennetta, rau-
hallisuutta, turvallisuutta, luontoa ja arkkitehtonista 
ilmettä koskevat toiveet. On kuitenkin syytä muistaa, 
että nämä toiveet muodostavat suuren osan ihmisille 
tärkeimmistä asumistoiveista.

0 1 2 3 4 5

Asuinalueen ja asunnon valintaan vaikuttavat 
tekjiät asteikolla 1-5

Alueen autottomuus
Ei lähinaapureita

Yhteisöllisyys, tilojen ja tavaroiden jakaminen
Alueen monikulttuurisuus

Lapsuuden ympäristö, sukujuuret
Tilaa lemmikkieläimille

Sukulaiset asuvat lähellä
Alueen historia, identiteetti ja kerroksellisuus

Tuttu ympäristö
Tilaa työnteolle kotona

Kahviloiden, ravintoloiden ja kulttuuripalvelujen läheisyys
Naapuruston asukkaiden samanhenkisyys

Tilaa harrastamiselle kotona
Asunnon ja asuintalon esteettömyys

Lähikoulun hyvä taso
Työ- tai opiskelupaikalle pääsee kävellen tai pyörällä

Hissi jos asunto ei ole maantasossa
Lapsilla kavereita kävelymatkan päässä

Oma piha
Asuinalueen esteettömyys

Oma sauna
Sosiaaliset kontaktit, naapurit ja ystävät

Alueella on hyvä maine
Harrastuksiin pääsee kävellen tai pyörällä

Asuintalon energiatehokkuus
Oma autopaikka

Sujuvat yhteydet autolla
Hyvät joukkoliikenteen yhteydet

Asumisen vaivattomuus, helppohoitoisuus
Oma päätösvalta
Luonnonläheisyys

Asunto on hyvin varusteltu
Alhaiset asumiskustannukset

Kauppaan pääsee kävellen tai pyörällä
Meluttomuus

Hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet
Rauhallisuus

Terveellisyys, hyvä ilman laatu
Turvallisuus

Asuinalueeseen
liittyvät tekjiät

Asuntoon liittyvät 
tekijät

Muut 
tekjijät

Kuva 3.14.  Asuinalueen ja asunnon valintaan vaikutta-
vat tekijät asteikolla 1–5.

Tämä alaluku koostuu neljästä osiosta, joissa käsi-
tellään asumistoiveita yleisesti, asuntokunnittain, ikä-
ryhmittäin sekä asukkaiden nykyisen asunnon hallin-
tamuodon mukaan. On myös muita tapoja jaotella 
asumistoiveita. Esimerkiksi Kyttä et al. (2010a, 96) ryh-
mittelevät lisäksi asumistoiveita asukkaiden kulttuuri-
taustan ja ammattikunnan mukaan. Tätä jaottelua ei 
kuitenkaan käsitellä tässä diplomityössä.
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3.2.1 Asumistoiveista yleisesti

Asumistoiveet, -valinnat ja -preferenssit

Asukkaiden toiveena on yleensä löytää omannäköinen 
asunto alueelta, joka sopii omaan elämäntilanteeseen 
ja mieltymyksiin. Backmanin mukaan (2016, 28–29) 
toiveisiin vaikuttavat ainakin asunnon koko, tyyppi, 
varustetaso, asuinalueen sijainti ja maine, liikenneyh-
teydet, palvelut, viheralueet ja arkkitehtuuri. Toiveiden 
toteutumista rajoittavat taloudelliset ja monet muut 
käytännön tekijät, joiden vuoksi toiveiden toteutuminen 
yksilötasolla on harvinaista. Asumistoiveet ovat toteu-
tumattomia unelmia eivätkä ne siten välttämättä kuvaa 
todellista asumisvalintaa, joka tarkoittaa asukkaan 
toteutunutta asumisratkaisua. Asumisvalintoihin pala-
taan alaluvussa 3.3.

Asumistoiveet vaihtelevat elämäntilanteesta toiseen. 
Erilaisten väestöryhmien asumistoiveet ovat kuitenkin 
yllättävän yhdenmukaisia (Kyttä et al. 2010a, 92–93). 
Esimerkiksi Lapintie ja Hasu toteavat (2010, 151) asu-
mistoiveita kartoittavien kyselytutkimusten usein luo-
van suomalaisesta elämäntavasta yhdenmukaisen 
kuvan luonnonläheisestä asumisesta omakotitalossa, 
mutta myös valtavirrasta poikkeavia asumistoiveita 
esiintyy. Omakotitaloon viittaavata asumistoiveet voi 
tulkita mieltymyksenä omalle perheelle sopivaan, suu-
rehkoon asuntoon luonnon helmassa. Jos tällaiset asu-
mistoiveet ovat valtavirtaa, on vaikea nähdä pienien 
asuntojen laajamittaista tuotantoa asukkaiden toivei-
den mukaisena kehityksenä. 

Vaikka asumistoiveet ovat väestöryhmien välillä yhden-
mukaisia, on tutkimuksissa löydetty niiden väliltä myös 
joitakin eroja. Eroja selittävät asukkaiden erilaiset elä-
mäntyylit. Elämäntyyli on kuitenkin käsitteenä vai-
keasti määriteltävä, minkä vuoksi esimerkiksi Kyttä et 
al. (2010a, 94) kirjoittavat tämän sijaan asumisprefe-
rensseistä. Asumispreferenssillä he tarkoittavat asuk-
kaan toiveita asuinympäristön mahdollisuuksista sel-
laisena, kun ne hänelle näyttäytyvät. Backman (2016, 
55-56) määrittelee asumispreferenssit yksilön asuntoon 
tai asuinalueeseen liittämiksi arvostuksiksi. 

Anneli Juntto toteaa kuitenkin vuonna 2007 tilasto-
keskukselle laatimassaan raportissa (79), että asuk-
kaat kokevat, että heillä on asumisessaan vain vähän 
valinnanvaraa. Eniten valinnanvaraa on luonnollisesti 
varakkailla ja vähiten vähävaraisilla. Jälkimmäisistä 
jopa yli puolet kokivat asumisellaan olevan vähän vaih-
toehtoja, kun varakkaista näin koki vain 15 prosenttia. 
Varallisuuden lisäksi valinnanvaraa rajoittaa itse asun-
tokanta, joka koostuu hyvin pitkälti toisiaan vastaavista 
asuntotyypeistä. Kokeilevaa asuntotuotantoa on vain 
vähän. Asukkaan valittavaksi jäävät siis lähinnä asun-
non sijainti, talotyyppi, hallintamuoto ja koko.

Kolme tärkeintä muuttosyytä nykyisestä asunnosta, %. 
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Juntto 2007, 75.
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Jos asukkaan asumistoiveet eivät toteudu, voi seurauk-
sena olla tyytymättömyyttä ja päätös vaihtaa asun-
toa. Muuttaminen onkin Suomessa eurooppalaisittain 
yleistä. (ibid. 2007, 72; 79.) Lankisen mukaan (2008, 21) 
asumistasossa olevat puutteet ovat todennäköinen syy 
asunnon vaihtoon pääkaupunkiseudulla, mutta eivät 
kuitenkaan selitä kaikkea, esimerkiksi alueellisia eroja. 

Asukkaan valinnat – tilava asunto vai 
urbaani ympäristö

Kuten luvun alussa todettiin, asumistoiveet voidaan 
jakaa asuinympäristöä ja asunnon sisäisiä ominaisuuk-
sia koskeviin toiveisiin. Urbaanit asukkaat ovat yksi asu-
kasryhmä, joka arvostavaa asuinympäristöä asunnon 
sisäisiä ominaisuuksia enemmän. Seuraavassa käsitel-
lään urbaanien asumistoiveiden yleisyyttä ja vaikutusta 
asunnon kokoon liitettyihin arvostuksiin.

Pääkaupunkiseudulla tavoitteidensa mukaisessa asun-
nossa asui vain kolmasosa vastaajista, kun muualla 
Suomessa asumistoiveet toteutuvat hieman yli puolella 
asuntokunnista. Pääkaupunkiseudulla asukkaat pitä-
vät asuntojaan liian pieninä. Todennäköisesti syynä toi-
vottua pienemmissä asunnoissa asumiseen ovat pää-
kaupunkiseudun korkeammat hinnat. (Lankinen 2008, 
23; Juntto 2007, 28–29.). Toisaalta urbaanit asuinolo-
suhteet palveluineen voivat toteuttaa monen asukkaan 
asumistoiveet, vaikka asunnon koosta joudutaankin 
tinkimään.

Urbaaneista asumistoiveista kertoo myös vuoden 2016 
Asukasbarometri, jonka mukaan keskusta-asumisen 
suosio on noussut omakotiasumisen kustannuksella. 

Trendi on jatkunut koko Asukasbarometri-tutkimusten 
seurantakauden ajan vuodesta 1998 alkaen. Pientalo-
valtaiset alueet ovat silti barometrissä keskustoja suo-
situmpia asumispaikkoja. (Strandell 2017, 90; 92–93; 
108.) Tervo ja Lilius havaitsivat tutkimuksessaan (2017), 
että paremmaksi kokemansa sijainnin lisäksi asukkaat 
saattavat tyytyä pienempään asuntoon esimerkiksi ark-
kitehtonisten detaljien, asumisympäristön, asunnon iän 
ja tyylisuunnan luoman tunnelman vuoksi. 

Urbaanit asukkaat arvostavat asuinalueen palveluja ja 
lyhyitä työmatkoja. Jos nämä ominaisuudet täyttyvät, 
saatetaan kokea, että asunto voi olla pienempi, koska 
julkiset palvelut laajentavat elinpiiriä. Urbaanien asuk-
kaiden pienemmät asunnot voivat kuitenkin myös olla 
seurausta keskustojen asuntokannan ja taloudellisen 
tilanteen asukkaille asettamista rajoitteista. Toiset valit-
sevat mieluummin suuremman asunnon esikaupunki-
alueilta, ympäryskunnista tai maaseudulta, vaikka muu-
toin asuisivat mieluummin keskustoissa. Maaseudulla 
asumistoiveiden toteuttaminen on helpompaa, kun suu-
remman asunnon hankkiminen on kaupunkeihin ver-
rattuna edullisempaa. Tällöin asumistoiveiden toteutu-
misen edellytyksenä on luonnollisesti kuitenkin se, että 
niihin kuuluu tai niitä ei poissulje maaseutumaisessa 
ympäristössä asuminen.

Viitteellisiä toiveita asunnon kokoon liittyen voidaan löy-
tää myös talotyyppejä koskevista asumistoiveista. Voi-
daan ajatella, että omakotiasumiseen liittyvät toiveet 
viittaavat unelmaan keskivertoa suuremmista asun-
noista ja omasta pihasta, kun taas kerrostaloasumiseen 
liittyvät urbaanimmat toiveet ovat merkki pienemmän 
asunnon hyväksymisestä. Pientalot ovat talotyypeistä 

suosituimpia. Noin puolet Asukasbarometrin vastaa-
jista halusivat asua silloisessa elämäntilanteessaan 
pientalossa (Strandell 2017, 110). Pientalojen suosiosta 
ei voi kuitenkaan suoraan johtaa, että tilavat asunnot 
olisivat vastaavasti suosittuja. Pientalojen suosioon 
liittyy asunnon suuremman koon ohella luonnonlähei-
syyden, oman pihan, turvallisuuden ja rauhallisuuden 
arvostaminen. 

2010-luvulla pientaloissa on ollut nähtävissä myös 
miniomakotitalotrendi, jossa omakotitalot saattavat olla 
vain kerrostaloyksiön tai -kaksion kokoisia. Tämä kertoo 
siitä, että on asukkaita, jotka arvostavat nimenomaan 
muita pientalojen ominaisuuksia asunnon koon sijaan. 
Strandell toteaa (2017, 110) jopa 50–80 neliön pienta-
loasunnoille olevan kysyntää kaupungeissa. Pientalojen 
asuinneliöt ovat pienentyneet myös energiatehokkuus-
vaatimusten ja perhekoon pienenemisen myötä. Läh-
tökohtaisesti pientalojen suosion voi kuitenkin nähdä 
puoltavan suurien asuntojen tarvetta, sillä pientalojen 
rakentaminen suurehkoiksi perheasunnoiksi on yhä 
yleistä.

Kerrostaloasuminen on urbaania asumista toivovalle 
lähes ainoa vaihtoehto, sillä vain varakkaimmat voivat 
yhdistää keskeisen sijainnin ja pientaloasumisen. Toi-
saalta kerrostaloasumisen helppous voi houkutella asu-
kasryhmiä, jotka haluavat asua laadukkaassa, asun-
tokunnan kokoon nähden suuressa asunnossa, mutta 
jotka eivät ole kiinnostuneita pihatöistä tai rakennuksen 
ulkopuolisista korjaus- ja ylläpitotoimista, joita pienta-
lossa asuminen vaatisi. On siis mahdollista, että tilausta 
olisi myös nykyistä suuremmille kerrostaloasunnoille, 
jotka sijaitsisivat kauempana keskustoista edullisem-

milla alueilla. Tarkkojen toiveiden esiin tuomiseksi tarvit-
taisiin tutkimusta taloltyyppien ja asunnon tavoitekoon 
yhteydestä.

Asunnon ominaisuuksia koskevat toiveet

Kyttä et al. mukaan (2010a, 115) noin puolet uusien 
asuntojen asukkaista ilmoittavat keskittyvänsä asun-
non valinnassa asunnon ominaisuuksiin ja puolet asui-
nympäristön ominaisuuksiin. Keskimäärin näitä ominai-
suuksia pidetään siis yhtä tärkeinä. Asuntosuunnittelulla 
voidaan yleensä vaikuttaa vain asunnon, yksittäisen 
asuinrakennuksen tai enimmillään yhden korttelin omi-
naisuuksiin. Suurempien, tilallisesti kiinnostavampien 
ja monipuolisempien asuntojen voisi ajatella sopivan 
etenkin niille asukkaille, jotka keskittyvät asumistoiveis-
saan asunnon sisäisiin ominaisuuksiin. Seuraavassa 
käydään läpi niihin liittyviä toiveita.

Suomalaisten yleisimmät syyt muutolle liittyvät asun-
non liian pieneen kokoon. Jopa neljäsosa muutoista 
tehdään siksi, että halutaan muuttaa suurempaan asun-
toon. Kun asukkailta kysyttiin vuoden 2004 asumis- ja 
varallisuustutkimuksessa, paljonko tavoiteasunnon 
tulisi olla nykyistä asuntoa suurempi, halusi noin kym-
menesosa vastaajista lisätilaa alle 20 neliötä ja reilu 
viidennes alle 40 neliötä. Vajaa puolet asukkaista ei 
kuitenkaan halunnut kotiinsa lisää neliöitä. Osa heistä 
halusi todennäköisesti muuttaa pienempään asuntoon. 
Kysyttäessä tyytyväisyydestä silloisen asunnon kokoon, 
asukkaista 70 prosenttia piti asuntoaan sopivan kokoi-
sena ja vain reilu kymmenesosa liian pienenä. Tällöin 
vastattiin todennäköisesti ajatellen asunnon sopivuutta 
silloiseen elämäntilanteeseen. Huoneluvultaan suoma-
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laiset tavoittelivat yleensä kolmen tai neljän huoneen 
ja keittiön asuntoa. Ihanneasunnossa neliöitä oli 114. 
(Juntto 2007, 28; 81; 95; 97–99; 103.) Yksiövaltaiselle 
asuntotuotannolle ei siis tuolloin löytynyt tukea. 

Tutkimus on jo viisitoistavuotias, eikä siksi anna ajan-
kohtaista kuvaa pinta-alaan liittyvistä asumistoiveista. 
Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin varovaisesti 
olettaa, että nykyisinkin suurin osa suomalaisista on 
tyytyväisiä asumiseensa. Tutkimuksen perusteella vai-
kutti siltä, että he, jotka toivoivat asuntoonsa lisätilaa 
toivovat sitä reilusti, mikä voi olla seurausta varautu-
misesta tuleviin elämäntilanteen muutoksiin. Vastaa-
van tutkimuksen tekeminen uudelleen 2020-luvun tait-
teessa olisi mielenkiintoista, kun asuntojen keskikoon 
nousu on taittunut ja yksiöt ovat yhä yleisempiä. Ovatko 
asumistoiveet muuttuneet urbaaneimmiksi ja tavoite-
asunnon koko pienemmäksi?

Vuoden 2016 Asukasbarometrissa jopa neljä viidestä 
vastaajasta pitivät hyvin varusteltua asuntoa tärkeänä. 
Kaksi kolmannesta koki itselleen tärkeäksi oman sau-
nan asunnossa. Asunnon esteettömyys, tila harrasta-
miselle ja työnteolle kotona sekä tila lemmikkieläimille 
olivat kukin tärkeitä hieman alle puolelle vastaajista. 
(Strandell 2017, 136.) Asunnon tärkeimmistä tiloista 
kysyttäessä ei nouse esiin yksittäistä tärkeintä ominai-
suutta, mikä kertoo asumistoiveiden moninaisuudesta. 
Toiveille yhteistä on tilantarve, joka ei liity välttämät-
tömiin asumistoimintoihin – lepoon, ruoanvalmistuk-
seen, oleskeluun tai hygieniaan. Niiden toteutuminen 
ei siis yleensä ole mahdollista niukimmin mitoitetuissa 
asunnoissa.

Vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksessa esille 
nousi toiveita myös hyvästä pohjaratkaisusta, runsaasta 
elintilasta sekä omasta pihasta. Säilytystilaa toivottiin 
lisää etenkin vaatteille ja harrastusvälineille. Myös elin-
tarvikkeille, astioille, kodinkoneille ja työvälineille toivot-
tiin lisää tilaa, mikä viittaa liian pieniin keittiöihin tuolloi-
sissa asunnoissa. (Juntto 2007, 97–99.) Kaikki nämä 
toiveet vaativat asunnosta oman tilansa olipa tila sitten 
yksityisyrittäjän erillinen työhuone, ruoanvalmistusta 
harrastavan tavallista suurempi keittiö tai pyörätuolin 
käyttäjälle välttämätön suurehko makuuhuone.

Asumistaso paranee hitaammin kuin asukkaat toivoisi-
vat (Juntto 2008, 102). Asuntojen keskipinta-ala nousee 
hitaasti, vaikka asuinpinta-ala asukasta kohden onkin 
noussut 2000-luvulla. Vuoden 2008 jälkeen asuntojen 
uusien asuntojen keskimääräinen pinta-ala on käänty-
nyt laskuun. Tähän palataan alaluvussa 3.3. Asumisväl-
jyyden kasvu on siis johtunut asuntokuntakoon pienene-
misestä. 2000-luvun alussa asukkaat olivat tyytyväisiä 
kotiensa pohjaratkaisuun (Lankinen 2008, 21–22). 

Asukkailta kysyttäessä asunnot saavat keskimäärin 
hyviä arvosanoja. Vuoden 2016 Asukasbarometrin vas-
taajat antoivat asunnolleen arvosanaksi keskimäärin 
8,5. Arvosana on noussut tasaisesti koko Asukasbaro-
metrin seurantajakson ajan, eikä asuntojen laadun heik-
kenemistä asukkaiden näkökulmasta ole siis havait-
tavissa. (Strandell 2017, 38.) Kyttä et al. (2010b, 143) 

Kuva 3.16.  Asukkaiden  muutossa asunnon valinnassa 
tärkeinä ja merkityksettöminä pitämiä ominaisuuksia 

Asukasbarometri 2016 mukaan.
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ovat kuitenkin todenneet asukkaiden olevan taipuvaisia 
antamaan asunnostaan mieluummin positiivisen kuin 
negatiivisen arvion. Tämän vuoksi tyytyväisyys nykyi-
seen asuntoon ei välttämättä kerro kaikkea asukkaiden 
ihanneasunnosta ja uusien asuntojen kehityksestä.

Talotyyppien ja hallintamuotojen välille syntyy kiin-
nostava ero: omakotitalo- ja omistusasunnot saavat 
asukkailta keskimäärin kerrostalo- ja vuokra-asun-
toja paremman arvosanan. Luonnollisesti hyvätuloi-
set ja väljimmin asuvat antavat asunnolleen parem-
man arvosanan kuin pienituloiset ja ahtaasti asuvat. 
Myös ahtaasti asuvat antavat kuitenkin asunnolleen 
keskimäärin arvosanan 8,2. (Strandell 2017, 38.) Erot 
eivät siis ole suuria. Tähän voi vaikuttaa Kyttä et al. mai-
nitsema taipumus nähdä oma asunto positiivisessa 
valossa. Toisaalta myös asuntokunnat, jotka toivovat 
urbaania asuinympäristöä antanevat hyvän arvosanan 
ahtaallekin asunnolleen, jos asuinympäristö on sopiva.

Asumispreferenssien erilaistumista on 2000-luvulla 
pidetty keskeisenä ilmiönä, joka vaikuttaa asumisen 
kysyntään ja vähitellen myös tarjontaan (Kyttä et al. 
2010a, 91). Erilaiset asumispreferenssit vaikuttavat 
myös asunnon kokoon liittyviin toiveisiin. Kyttä et al. 
ovat (2010a, 2010b) erottaneet tutkimuksessaan viisi 
erilaista asukasprofi ilia: urbaania asumista arvostavat 
yhteisölliset säpisijät, rauhallisuutta kaipaavat, mutta 
paljon kodin ulkopuolella viihtyvät vetäytyjät, omako-
tiasumisesta ja puuhailusta pitävät sosiaaliset puurta-
jat, asumisen helppoutta ja suuria pientaloja arvostavat 
nautiskelijat sekä asuinalueellaan ja kotonaan viihtyvät 
naapurustolaiset. Asukasprofi ileista nousevat selkeästi 
esiin asukasprofi ilit, joille tilavat asunnot ovat oleellisia, 

mutta toisaalta myös ne, joille muut asumispreferenssit 
ovat asunnon kokoa tärkeämpiä.

Nykyistä suuremmat asunnot eivät ehkä ole oleelli-
sia urbaaneille säpisijöille, mutta esimerkiksi puurta-
jat, nautiskelijat ja naapurustolaiset voisivat arvostaa 
suurempia asuntoja. Heitä oli haastatelluista hieman 
yli puolet. Kaikille asukasprofiileille yhteistä oli halu 
tehdä työtä kotona. Etätyö onkin lisääntynyt ja se voi 
parantaa elämänlaatua, kun työmatkaan menevä aika 
säästyy vapaa-ajaksi. (Kyttä et al. 2010b, 111; 131; 133; 
142–143.) 

Asuntosuunnittelussa olisi siis selkeä tarve varata asun-
toon tilaa työntekoa varten. Etätyötä voi tehdä vaikkapa 
keittiön pöydän ääressä tai olohuoneen sohvalla istuen, 
mutta sopivin paikka olisi erillinen työpiste. Keskitty-
mistä vaativat työtehtävät sujuvat parhaiten rauhalli-
sessa ympäristössä, joka toteutuu helpoimmin erilli-
sessä työhuoneessa. Tarve erilliselle tilalle korostuu, 
kun asuntokuntaan kuuluu useita jäseniä.

Yleisellä tasolla voidaan siis erottaa asukasprofiileja, 
joille nykyistä suuremmat asunnot voisivat olla tarpeel-
lisia. Seuraavassa käsitellään erilaisten asuntokuntien 
asuntonsa kokoon kohdistamia toiveita.

3.2.2 Asumistoiveet 
asuntokuntatyypeittäin

Jokainen uusi asukas vaatii asunnosta oman tilansa – 
vähimmillään yhden lisänukkumapaikan. Erikokoisilla 
asuntokunnilla on erilaisia tarpeita, minkä vuoksi väestöl-
liset muutokset luovat haasteita asuntosuunnittelijoille. 

Lapintie ja Hasu toteavat (2010, 152–153), että asu-
misvalinnat tehdään yleensä asuntokunta- eikä yksilö-
kohtaisesti, minkä vuoksi erilaiset asuntokunnat ovat 
asumistoiveiden toteutumismahdollisuuksien suh-
teen erilaisessa asemassa. Asuntokunnan toiveet ovat 
itsessään jo sen jäsenten toiveista koostuva kompro-
missi. Asumistoiveiden tyypittelyllä asuntokunnan koon 
mukaan voidaan tuoda asukasnäkökulmaa erikokoisten 
asuntojen suunnitteluun.

Asuntokuntien keskikoko pienenee sekä Suomessa 
että muualla Euroopassa, kuten edellisessä alaluvussa 
todettiin. Asuntokunnittain tutkittavissa asumistoi-
veissa on siis huomioitava, että suurin osa asuntokun-
nista on yhden tai kahden hengen talouksia. Lapsiper-
heet ovat siis asuntokuntatyyppinä vähemmistössä. 

Asuntokunnat ovat eriarvoisessa asemassa paitsi asu-
mistoiveidensa toteutumismahdollisuuksien, myös 
riittävän kokoisen asunnon saavuttamisen osalta. 
Yksinasujien asumistoiveita tutkineet Anne Tervo ja 
Johanna Lilius toteavat (2017), ettei riittävän asuintilan 
määrää voi johtaa suoraan asuntokunnan koosta. Asu-
misväljyystilastot eivät kerro asumistoiveista tai henki-
lökohtaisista ahtauden kokemuksista asumisessa. 

Jos asuntoa ajatellaan vain asuntokunnan jäsenille jyvi-
tettävänä asumispinta-alana, menetetään käsitys asun-
non tilallisista ominaisuuksista, jotka myös vaikuttavat 
asumiskokemukseen. 80 neliön kerrostaloasunnossa 
asuva nelihenkinen perhe on tilallisesti erilaisessa ase-
massa kuin 20-neliöisessä yksiössä asuva yksinasuja, 
vaikka asumisväljyys asukasta kohti onkin sama. Pie-
nissä asunnoissa korostuvat märkätilojen, keittiön ja 
säilytystilojen vaatima pinta-ala – tai sen puute – oles-
kelutilojen jäädessä niukoiksi. Suurempien asuntokun-
tien asukkaat voivat puolestaan yhdistää joitakin asumi-
sensa tarpeita, mikä kasvattaa oleskelutilojen määrää 
asukasta kohden. 

Koska asuntokunnan tyyppi näyttää vaikuttavan asun-
non kokoon liittyviin toiveisiin, on eri asuntokuntien toi-
veita syytä tarkastella lähemmin. Seuraavassa asun-
tokuntien asumistoiveet on jaettu kahden otsikon alle 
yksinasujien asumistoiveisiin ja lapsiperheiden asumis-
toiveisiin. Jako tarjoaa näkökulman kahden varsin eri-
laisen asuntokuntatyypin asumistoiveisiin. Nämä asun-
tokuntatyypit edustavat kahta niin sanottua ääripäätä: 
yksinasujat ovat asukasluvultaan pienin asuntokunta-
tyyppi, kun taas suurimmat asuntokunnat ovat yleensä 
lapsiperheitä.
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Yksinasujien asumistoiveet

Yksinasujat ja urbanismi

Pienasuntokuntien määrän kasvaessa yksin asumi-
sesta on tullut poikkeuksen sijasta normi etenkin Suo-
men suurimmissa kaupungeissa, joissa yksinasujia 
on noin puolet asuntokunnista (Lapintie ja Hasu 2010, 
158). Yksinasujat ovat heterogeeninen ryhmä, joille 
yhteistä on vain yksin asuminen. Useimpia yksinasu-
jia yhdistää myös asunnon pieni koko, mikä on pienen 
asuntokunnan kodeille ymmärrettävää. Näkemystä ei 
kuitenkaan voi yleistää kaikkiin yksinasujiin, sillä esimer-
kiksi entiseen perheasuntoonsa asumaan jääneet van-
hukset voivat asua väljästikin. 

Yksinasujat ovat keskimäärin pienituloisia. Kaupunkien 
keskustoissa yksinasujat voivat kuitenkin olla keskimää-
räistä hyvätuloisempia, sillä lähinnä heillä on varaa asua 
yksin kaupunkien keskustoissa. Yksinasujien varallisuu-
desta ja tavoitteista kertoo myös se, että omistusasumi-
nen on heidän keskuudessaan toivotuin ja yleisin hallin-
tamuoto. Omistusasumisen yleistyminen yksinasujien 
keskuudessa viittaa elämänvaiheen kokemiseen pysy-
vämmäksi kuin aiemmin sekä parantuneeseen tulo-
tasoon. (Backman 2016a, 31; 34; 65–66; 69.) Koska 
yksinasumista ei enää koeta vain väliaikaiseksi asu-
mismuodoksi, on perusteltua kiinnittää huomiota myös 
yksinasujien asunnon kokoon. Toivovatko yksinasujat 
suurempia asuntoja vai onko heidän keskuudessaan 
trendi, joka suosii pienasuntoja miniyksiöineen? 

Tervo ja Lilius toteavat (2017) kaupungeissa asuvien 

yksinasujien olevan ikäryhmästä riippumatta mielty-
neitä urbaaniin elämäntapaan palveluineen ja harras-
tusmahdollisuuksineen. Haastatellut katsoivat kaupun-
gin palvelujen kompensoivan asuntonsa pientä kokoa. 
Kodin neliöistä tingitään ennemmin kuin hyvästä sijain-
nista. Yksinasujia onkin suhteessa eniten kaupunkien 
keskustoissa, mikä toisaalta voi olla seurausta myös 
keskustojen pienasuntovaltaisuudesta. 

Yksinasujat asuvat muita asuntokuntatyyppejä mie-
luummin kantakaupungissa. Se ei silti ole yleisin asuin-
paikkatoive, sillä myös yksinasujat asuvat kaikista 
mieluimmin esikaupungeissa tai lähiöissä kaupunkien 
keskustojen sijaan. (Backman 2016a, 30; 33; 56; 63.) 
Tähän voi vaikuttaa paitsi varallisuus, myös asunnon 
koon merkitys asukkaalle – lähiössä on varaa suurem-
paan asuntoon. Voidaankin kysyä, haluavatko yksinasu-
jat asua juuri pienessä asunnossa vai onko kyse olo-
suhteiden pakosta. Backmanin mukaan (ibid. 56; 68) 
useimmat yksinasujat toivoisivat asunnokseen yksiön 
sijasta kaksiota. Yksinasujia ei voi yleistää urbaanista 
ympäristöstä ja pienistä asunnoista pitäväksi ryhmäksi.

Backmanin mukaan (2016, 62–63) jopa kolmannes 
yksinasujista haluaisi asua mieluiten pientaloissa ja ker-
rostaloasumisen suosio kasvaa vasta iän karttuessa. 
Tuolloin heikentynyt toimintakyky tai pelko tulevasta 
vähentävät kiinnostusta ja mahdollisuuksia ylläpitää 
omakotitaloa. Omakotitalotoiveet viestivät siitä, että 

vaikka yksinasuja saattaa olla tyytyväinen nykyiseen 
pienasuntoonsa kaupungissa, voi hän myöhemmin 
haluta muuttaa suurempaan omakotitaloasuntoon. 

Jos uudet asunnot ovat lähinnä pienasuntoja, herää 
kysymys, mihin näitä asuntoja käytetään, kun vanhus-
ten määrä vuosikymmenten kuluttua vähenee ja jos 
nuoremmat yhä tuolloin haluavat yhä asua suurem-
missa omakotiasunnoissa. Pienasuntovaltaisen asun-
totuotannon kestävyys on kyseenalaista. 

Yksinasujat ja asunnon koko

Yksinasujien asunnon kokoon liittyviä toiveita on kartoi-
tettu melko tarkasti. Pääkaupunkiseudun asumistyyty-
väisyyttä koskevassa kyselyssä (n=625, Silvennoinen 
ja Hirvonen 2002, cit. Tervo ja Lilius 2017) havaittiin, 
että tyytymättömät yksinasujat asuivat keskimäärin 35 
neliön yksiöissä, kun riittäväksi asunnon pinta-alaksi 
koettiin keskimäärin 55 neliötä. 

Katri Backman havaitsi pro gradu -tutkielmassaan 
(2016, n= 1088, cit. Tervo ja Lilius 2017) yksinasu-
jien pitävän keskimäärin itselleen sopivimpana 40–59 
neliön asuntoa, mutta lähes kolmanneksen heistä kui-
tenkin toivovan kolmiota vastaavaa 60–79 neliön asun-
toa. Backman toteaa (2016, 59–60), että alle kymme-
nesosa yksinasujista pitää alle 40-neliöistä asuntoa 
itselleen sopivana. Yksinasujilla vaikuttaisi siis olevan 
tilausta nykyistä suuremmille asunnoille – asumistoi-
veiden valossa ne yksinasujat, jotka ovat valmiita tin-
kimään asuntonsa koosta, näyttävät olevan marginaa-
linen ryhmä.

Jotkut yksinasujat asuvat kuitenkin tarpeitaan suu-
remmissa asunnoissa. Australiassa toteutetussa tut-
kimuksessa havaittiin, että yksinasujien asumistoiveet 
vaihtelevat suuresti elämäntilanteesta toiseen. Esimer-
kiksi ikääntynyt, leskeksi jäänyt yksinasuja voi asua suu-
ressa asunnossaan tunnesyistä ja eronnut vanhempi 
voi valita asunnokseen omia tarpeitaan suuremman 
asunnon lasten vierailuja ajatellen. On myös yksinasujia, 
jotka ovat parisuhteessa, vaikka asuvatkin yksin. (Wulff 
et al. 2004, cit.Tervo ja Lilius 2017.) Edellä kuvatut asu-
mistilanteet nostavat tilastoissa yksinasujien keskimää-
räistä asuinpinta-alaa asukasta kohti. 

Elämäntilanteen muutokset, esimerkiksi siirtyminen 
perheellisestä yksinasujaksi tai päinvastoin ovat haaste 
asuntosuunnittelulle, jos lähtökohtana on, että samaa 
asuntoa voisi käyttää mahdollisimman monissa elä-
mäntilanteissa. Tällainen lähestymistapa vaatisi asun-
nolta mahdollisuutta suuriin koon muutoksiin eikä 
yleensä ole käytännössä mahdollista. Tarpeeksi tilava 
asunto mahdollistaisi kuitenkin asumisen jatkumisen 
vähäisemmässä elämäntilanteen muutoksessa kuten 
puolison muuttaessa kumppaninsa kotiin. Tämän ei voi 
kuitenkaan nähdä onnistuvan esimerkiksi 20–30-neliöi-
sessä yksiössä.

Wulffin ja kumppanien tutkimuksessa havaittiin, että 
yksinasujat pyrkivät asumaan yksiöiden sijaan kahden 
tai jopa kolmen makuuhuoneen asunnoissa, jos tämä 
on taloudellisesti mahdollista. Australiassa yhden hen-
gen talouksien määrän kasvu ei olekaan pienentänyt 
rakennettavia asuntoja, vaan ne ovat edelleen kasva-
neet. (Wulff et al. 2004, cit. Backman 2016a, 33.) Back-
man selittää tätä (2016, 33–34) sillä, että yksinasujatkin 
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varautuvat myös asuntokunnan tulevaan kasvamiseen. 
Yksinasumisen yleistymisen ei tarvitse tarkoittaa kau-
pungin täyttämistä pienasunnoilla, vaikka taloudellista 
painetta tähän olisikin.

Jos yksinasujilta kysytään, mihin he käyttäisivät asun-
toonsa hypoteettisesti saatavat lisäneliöt, toivovat he 
useimmiten asuntoonsa lisähuonetta. Tervon ja Liliuk-
sen haastattelemista (2017, n=24) yksiöissä asuvista 
yksinasujista jopa kolme neljäsosaa muuttaisi asun-
tonsa lisäneliöiden turvin kaksioksi. Myös kaksioissa 
asuvien yksinasujien havaittiin tutkimuksessa käyttävän 
mieluiten lisäneliönsä lisähuoneeseen, mutta myös keit-
tiöiden laajentaminen esiintyi toiveissa.

Yksinasujat toivoivat suurempaa ja laadukkaampaa 
keittiötä sekä tilaa useamman henkilön ruokapöydälle 
silloisen asuntonsa huoneluvusta ja neliömäärästä riip-
pumatta. Haastatteluissa toivottiin sekä erillis- että avo-
keittiöitä. Huone ja keittiö -tyyppiset asunnot herätti-
vät mielenkiintoa. Kaikki haastatellut eivät kuitenkaan 
pitäneet keittiötä itselleen tärkeänä, vaan tilaa saatettiin 
toivoa esimerkiksi vieraiden majoittamiseen tai asun-
non kasvattamiseen nykyistä suuremmaksi joustavan 
käytön helpottamiseksi. Myös käsitöiden ja muiden 
harrastusten koettiin vaativan tilaa kotona. Oleskelu-
tila jäi haastatteluissa vähäiselle huomiolle. Yksinasujat 
kokivat asunnoissaan tilallista ahtautta, joka ei liittynyt 
vain siihen, miten hyvin asunto täytti heidän asumistar-
peensa. (Tervo ja Lilius 2017.) 

Toiveet paljastavat yksinasujien tarpeen erottaa asun-
non yksityinen ja julkinen puoli pienissäkin asunnoissa. 
Asukkaat kokevat tarvetta eriyttää asunnon tiloja toisis-

taan – etenkin ruoanvalmistuksen ja ruokailun erottami-
nen levosta ja nukkumisesta vaikuttaa olevan yksinasu-
jille tärkeää. Tämä yhdessä vierashuoneita koskevien 
toiveiden kanssa viestii siitä, että asumisen sosiaaliset 
aspektit ovat tärkeitä myös yksinasujille. Niiden huo-
mioiminen vaatii asunnosta tilaa. Yksiössä esimerkiksi 
luontevan alkovin muodostaminen vaatii asunnolta noin 
30 neliön pinta-alaa. Erillinen keittiö nostaa pinta-ala-
vaatimusta vielä korkeammalle.

Koska yksinasujat kokivat asunnoissaan tilallista 
ahtautta, muunneltavilla kiintokalusteilla varustellut 
miniasunnot eivät välttämättä ole kaikille sopiva rat-
kaisu. Vaikka muunneltavilla kalusteilla voisi toteuttaa 
pienessä tilassa suuren määrän asumistarpeita käytän-
nöllisesti, voi tilan pieni koko silti saada aikaan ahtauden 
tunteen. Tähän ratkaisuna on vain suurempaan asun-
toon muuttaminen tai erikoistapauksissa asunnon laa-
jentaminen. Apua voisi olla myös asunnon ulkopuoli-
sista jaetuista tai yhteisistä tiloista.

Tervo ja Lilius toteavat kuitenkin (ibid.), että pienien ja 
kohtuuhintaisten asuntojen tuotantotarve on yksinasu-
jien kannalta perusteltu, jos asumiseen käytettävissä 
olevat resurssit eivät parane lähitulevaisuudessa. Toi-
saalta pienet asunnot eivät ole neliöhinnaltaan kohtuu-
hintaisia, eikä vain pienien asuntojen tuottaminen ole 
kestävä ratkaisu. Ne eivät myöskään yleensä vastaa 
yksinasujien asumistoiveita. Kuten edellä on todettu, 
olisi löydettävä uusia tapoja toteuttaa kohtuuhintaisia, 
nykyistä monipuolisempia asuntoja.

Kuva 3.17.  Yksinasujien ja muiden asukasryhmien 
itselleen sopivana pitämä asunnon koko.
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Lapsiperheiden asumistoiveet

Perheet ja urbanismi

Lapsiperheet muodostavat monen kokoisia asuntokun-
tia aina yksinhuoltajan ja lapsen muodostamista kah-
den hengen perheistä monilapsisiin perheisiin, joiden 
asukasluvulla ei teoriassa ole ylärajaa. Asumisessa on 
kuitenkin perinteisesti vallinnut käsitys normiperheestä, 
joka on vanhempien ja lasten muodostama ydinperhe 
(Lapintie ja Hasu 2010, 161). Ydinperheiden ja yksin-
huoltajien lisäksi on muitakin perhetyyppejä – avoliit-
toja, uusperheitä, sateenkaariperheitä ja eropareja. Suu-
rin osa lapsista asuu kuitenkin perinteisissä perheissä. 

Lapsiperheiden asumisvalintoihin on perinteisesti kat-
sottu vaikuttavan perheen koko, ikä ja taloudellinen 
tilanne. Lisäksi asumisvalintoihin vaikuttavat tunteet ja 
perheenjäsenten tarpeet ja toiveet. (Kyttä et al. 2010a, 
115). Lankinen havaitsi (2008, 25) varttuneempien lap-
siperheiden saavuttaneen asumistoiveitaan nuoria lap-
siperheitä paremmin, mikä on luonnollista, kun varalli-
suutta on ehtinyt kertyä enemmän. 

Yksittäisen perheenjäsenen asumistoiveiden toteutu-
minen on sinänsä vaikeampaa kuin esimerkiksi yksi-
nasujilla, joiden ei tarvitse tehdä toiveidensa osalta 
kompromisseja muiden mieltymysten kanssa. Heikoim-
min toteutuvat perheiden lasten ja nuorten toiveet, sillä 
he eivät yleensä pääse juurikaan vaikuttamaan asun-
toonsa tai sen sijaintiin asumiskumppaneista puhumat-
takaan (Lapintie ja Hasu 2010, 155–156).

Junton mukaan (2008, 13) lapsiperheisiin vaikuttavia 
väestörakenteen muutoksia ovat ainakin pidentyvä nuo-
ruus ja aikaisempi kotoa pois muutto sekä lisääntynei-
den erojen myötä syntyneet verrattain uudet perhemuo-
dot. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista pienenee 
yksinasujien ja pientalouksien yleistyessä, avioliittojen 
myöhästyessä, lasten hankinnan vähentyessä sekä 
eliniän pidentyessä (ibid., 39; Lilius 2014, 844). Myös 
maahanmuutto tuo Suomeen uudenlaisia perhe-
tyyppejä, joita ei kuitenkaan tarkemmin eritellä tässä 
diplomityössä.

Asunnon kannalta nuorten aikaisempi kotoa pois 
muutto voi näkyä vanhempien lapsiperhearjen jälkei-
senä pitkittyneenä yksin tai kaksin asumisena, joka 
edeltää vanhuutta ja voi innostaa uuden tilanteen inspi-
roimaan asunnonvaihtoon. Erot voivat puolestaan 
näkyä tiheämpänä asunnonvaihtona, joka voi tapahtua 
yllättävästi. Molemmissa tilanteissa muutetaan yleensä 
pienempiin asuntoihin, osittain olosuhteiden pakosta. 
Erojen yleistyminen näkyy Lapintien ja Hasun mukaan 
(2010, 168–169) myös siten, että asuintilaa joudutaan 
erotilanteessa jälleen hankkimaan huone kerrallaan 
taloudellisista syistä, kun kahden vanhemman perheet 
pyrkivät nykyisin muuttamaan kerralla lopulliseen suu-
reen perheasuntoon.

Omistusasumista pientaloissa pidetään lapsiperheiden 
asumismuotona. Kyttä et al. toteavat (2010a, 119–120) 
omakotitalojen merkitsevän monille perherauhaa ja 
yksityisyyttä, vaikka toisaalta palvelut ovat usein kau-
kana. Omakotitalotoiveet ovat kuitenkin vähentyneet 
kerrostalotoiveiden yleistyessä (Strandell 2017, 86–87). 
Tämä voi kertoa siitä, että perheet ovat valmiita uhraa-
maan asuinneliöitä päästäkseen helppohoitoisempaan 
asuntoon tai urbaaniin ympäristöön. 

Lilius havaitsi tutkimuksessaan (2014, 850–851), että 
urbaanit perheet ovat valmiita tinkimään asuntonsa 
koosta saadakseen asunnon hyvältä sijainnilta. Oma-
kotitaloihin liittyvää omaa pihaa saatettiin silti kaivata. 
Kaupunkeihin hakeutuvat lapsiperheet ovat harvassa, 
mutta heidän määränsä on lisääntynyt 2000-luvulla. 
(ibid.) Kuten edellä havaittiin yksinasujien kohdalla, per-
heilläkään yleiset käsitykset sopivasta asunnon koosta 
eivät aina pidä paikkaansa.

Urbaanit vanhemmat eivät kuitenkaan pitäneet keskus-
toja lapsille parhaina paikkoina asua – valinta keskus-
ta-asumisesta oli tehty vanhempien ehdoilla perheen 
kokonaishyvinvointia ajatellen. Vanhemmat kokivat 
ongelmallisiksi lasten ulkoilutilan vähäisyyden ja vaaral-
lisen liikenteen. (Lilius 2014, 853–855.) Kaupungeissa 
asuvien lapsiperheiden varsin urbaanit asumistoiveet 
ja tiedostetut kaupunkiasumisen puutteet viestivät siitä, 

että kaupunkeihin muuttavat asumaan vain kaikkein 
urbaaneimmat lapsiperheet. Tämä käy sikäli järkeen, 
että kaupunkiasumisen kallis hinta vaatii uhrauksia; 
yleensä etenkin tinkimistä asunnon koosta. 

Juntto ottaa esille (2008, 104) kiinnostavan teeman 
lapsiperheiden kaupunkiasumisesta. Hänen mukaansa 
lapsiperheille tulisi kehittää kaupunkimaisia asumis-
ratkaisuja, koska muutoin edestakaisin muuttaminen 
jatkuu ja muodostuu ympäristölle kestämättömäksi. 
Näin käy, jos lasten synnyttyä joudutaan muuttamaan 
väliaikaisesti pois kaupungista esikaupunkialueelle 
ja lasten lähdettyä kotoa takaisin kaupunkiin palvelu-
jen äärelle. Myöskään tästä näkökulmasta ajateltuna 
vain pienten asuntojen tuottaminen kaupunkeihin ei 
ole kestävän kehitysten mukaista – tarvetta olisi myös 
perheasunnoille.

Perheet ja asunnon koko

Suomalaisten perheiden keskeisin asumiseen liittyvä 
toive on asunnon riittävän suuri koko, vaikka, kuten 
alaluvussa 3.1 huomattiin, suomalaiset perheet asu-
vat eurooppalaisittain väljästi. Etenkin kerrostaloissa 
asuvat lapsiperheet kaipaavat lisää tilaa. Esimerkiksi 
Helsingissä lapsiperheiden asumisväljyys ole juurikaan 
noussut 2000-luvulla, vaikka pienten asuntokuntien asu-
misväljyys on noussut. (Kyttä et al. 2010a, 116.) Perheet 
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saavat siis kaipaamaansa lisätilaa keskimäärin hitaasti. 

Erilaisten perhetyyppien suhtautumisessa asuntonsa 
kokoon on kuitenkin eroja. Etenkin yksinhuoltajat, nuo-
ret lapsettomat parit ja nuoret lapsiperheet pitävät 
asuntoaan liian pienenä. Liian suurena asuntoaan puo-
lestaan pitävät perheet, joiden lapset ovat jo muutta-
neet tai pian muuttamassa pois kotoa. (Juntto 2007, 
29–30.) Sama asunto ei siis välttämättä vastaa tarpei-
siin kaikissa elämänvaiheissa. Joustavammat tilaratkai-
sut kuten sivuasunnot voisivat vähentää tarvetta perhei-
den muutoille. 

Suomalaiset perheet vaikuttavat arvostavan kodin käy-
tännöllisyyttä ja toimivuutta. Tämän voi saavuttaa, kun 
asunnon tilat ovat sopivan kokoisia. Asukkaat kokevat 
pahimmiksi puutteiksi asuntojen pienet makuuhuoneet 
ja huonon kalustettavuuden sekä säilytys- ja varastoti-
lojen vähäisyyden. (Hirvonen et al. 2005 cit. Kyttä et al. 
2010a, 116.) Asukasbarometrissä todettiin perheiden 
kaipaavan omaa saunaa ja tilaa harrastamiselle (Stran-
dell 2017, 95). Lilius toteaa (2014, 851–852) myös etä-
työn olevan lapsiperheille tärkeää, sillä sen myötä lapset 
ja vanhemmat voivat olla enemmän kotona.

Lapsiperheiden asumistoiveet työ- ja harrastustiloi-
neen sekä saunoineen ovat tilavaan asumiseen liitty-
viä toiveita. Asunnon puutteiksi koetut ominaisuudet 
puolestaan viittaavat perheasuntojen liian niukkaan pin-
ta-alaan suhteessa huonelukuun. Tästä kärsivät usein 
ensimmäisenä juuri oleskelutilojen ja makuuhuoneiden 
koko sekä säilytystilan määrä, sillä esimerkiksi esteettö-
myysvaatimukset estävät asunnon kaikkien toimintojen 
pienentymisen samassa suhteessa. Esteettömyysmää-

räyksistä luopumisen sijaan olisi kuitenkin järkeväm-
pää rakentaa suurempia asuntoja, sillä esteettömyys 
on kaikkien asukkaiden etu. Tilavissa eteisissä ja kylpy-
huoneissa on helpompaa pyörittää lapsiperheen arkea.

Perheen kesken vietettyä aikaa arvostetaan, joskin per-
heet suhtautuvat asumisensa sosiaaliseen puoleen eri 
tavoin. Toiset perheet arvostavat yhteistä tekemistä, 
kun toiset viihtyvät enemmän omissa oloissaan. Ensim-
mäiselle ryhmälle voivat sopia avoimet tilaratkaisut, 
kuten olohuoneeseen avoimesti yhteydessä olevat avo-
keittiöt. Toinen ryhmä arvostanee enemmän ovilla sul-
jettavissa olevia tiloja. (Kyttä et al. 2010a, 112–114.) 
Myöskään perheille ei ole siis standardiasuntoa, joka 
sopisi kaikkien asuntokuntien mieltymyksiin. Erityiset 
tilanteet, esimerkiksi erot, uusperheet ja perheenlisäys 
voivat vaatia asunnolta joustavuutta.

Yleensä joustavuutta ei kuitenkaan juurikaan ole, jos 
asunnossa on huonelukuun nähden niukasti neliöitä. 
Monet eronneet ja uusperheet arvostavat asunnossaan 
joustavasti käytettäviä tilavia huoneita, jotka ovat jaet-
tavissa pienemmiksi huoneiksi tai sopiksi. Myös erilli-
siä keittiöitä arvostetaan, sillä ne muodostavat asuntoi-
hin yhden lisähuoneen. Ero kuitenkin yleensä merkitsee 
elintason laskua, mikä näkyy asumisväljyyden ja asuin-
neliöiden supistumisena. Tarve tilavalle, monikäyttöi-
selle asunnolle korostuu eronneiden toiveissa. (Lapintie 
ja Hasu 2010, 166–167.) Myös eroavia perheitä saat-
taisi auttaa asunnon jakamismahdollisuus pääasun-
noksi ja sivuasunnoksi, mikä voisi lisätä uuden asun-
non hankinnan harkinta-aikaa ja olla lapsille eräänlainen 
siirtymävaihe.

Tyytymättömyys nykyiseen asuntoon purkautuu 
yleensä muuttona uuteen kotiin. Lapsiperheiden muutot 
eivät kuitenkaan yleensä liity itse asunnon kokoon, sillä 
suuri perheasunto hankitaan usein jo varhain. Muuton 
yleisemmät syyt liittyvätkin asuinalueeseen: sen rau-
hattomuuteen, turvattomuuteen tai huonomaineisuu-
teen. (Kyttä et al. 2010a, 106–107.) Lapsiperheet pitä-
vät asunnon pysyvyydestä myös kaupungeissa. Lilius 
havaitsi tutkimuksessaan (2014, 849) monien urbaa-
nien perheiden muuttaneen asuntoihinsa jo ennen 
lapsien syntymistä ja jatkaneen samassa asunnossa 
asumista. Asunnon pysyvyyden arvostaminen tukee 
päätelmää siitä, että joustavuus on tärkeä ominaisuus 
perheasunnoille. 

Erilaisten asuntokuntien asumistoiveisiin perehtymällä 
havaittiin, että sekä yksinasuvilla että lapsiperheillä on 
toiveita lisätilan saamiseksi asuntoihinsa asuntokun-
tatyyppien erilaisuudesta huolimatta. Lisätilaan koh-
distuvissa toiveissa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. 
Molempien asuntokuntatyyppien toiveissa esiintyivät 
erilliset keittiöt, jotka merkitsivät yksinasujille asunnon 
yksityisen puolen eriyttämistä asunnon vieraille avoi-
mesta osasta ja ruoanlaiton helpottumista. Erilliskeitti-
öiden toive nousi esiin myös eroperheillä, jotka kaipasi-
vat asunnoltaan joustavuutta. Perheiden mieltymykset 
joustavaa asumista kohtaan korostuivat myös kalus-
tettavuutta parantavia suurempia asuinhuoneita kos-
kevissa toiveissa. Yksinasujat puolestaan kaipasivat 
ennemmin asuntoonsa lisähuoneita joko omaksi tai vie-
raiden makuuhuoneeksi. 
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3.2.3 Asumistoiveet ikäryhmittäin

Asukkaiden elämäntilanne ja ikä vaikuttavat asumistoi-
veisiin kaikilla osa-alueilla. Ikä vaikuttaa välillisesti myös 
asumistoiveiden toteuttamismahdollisuuksiin – yleensä 
iän karttuessa myös varallisuutta kertyy enemmän. 
Yhteiskunnassa on vakiintunut ajatus ”normaalista” elä-
mänkulusta. Perinteiset mielikuvat, jossa opiskelu näh-
dään nuoruuden, työnteko keski-iän ja eläke vanhuuden 
tunnusmerkkeinä eivät kuitenkaan täysin vastaa todel-
lisuutta (Pyykkönen 2013). Siten myöskään asumis-
toiveita ei voida stereotyyppisesti yleistää koskemaan 
kokonaisvaltaisesti kaikkia tietyn ikäryhmän edusta-
jia. Yleistyksistä voi kuitenkin saada suuntaa antavan 
kuvan eri ikäryhmien asumistoiveista ja asumistoivei-
den muuttumisesta eri elämäntilanteissa.

Ikäryhmät jakavat osittain yhteisiä toiveita. Vuoden 
2016 Asukasbarometrissä havaittiin, että esimerkiksi 
rauhallisuus, turvallisuus ja terveellisyys ovat tärkeitä 
asumiskriteerejä kaikille asukkaille. Erojakin kuitenkin 
löytyi. Nuoret pitivät tärkeinä hyviä kulkuyhteyksiä ilman 
autoa, nuoret aikuiset alhaisia asumiskustannuksia, lap-
siperheet hyviä kouluja ja lapsien kavereita kävelymat-
kan päässä sekä omaa pihaa ja autopaikkaa. Ikäänty-
neille tärkeitä olivat esteettömyys, asumisen helppous, 
hyvä varustetaso ja ruokakaupan sijainti kävelyetäisyy-
dellä. (Strandell 2017, 93.) Näistä toiveista itse asunnon 
ominaisuudet korostuivat lähinnä iäkkäiden toiveissa.

Vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksessa saa-
tiin tarkempia tietoja eri ikäryhmien asumistoiveista. 
Alle 35-vuotiailla painottuu toive päästä nykyistä tila-

vampaan asuntoon ja saada oma piha, kun keski-ikäiset 
yli 45-vuotiaat pitivät tärkeänä hyvää pohjaratkaisua. 
Oma sauna oli tärkeä lähinnä ikääntyneille ja keski-ikäi-
sille. Ikääntyneet kokivat lisäksi kerrostaloissa hissin 
tärkeäksi. Ikääntyneiden ja nuorten preferenssejä yhdis-
tävät parvekkeen arvostaminen. Lisäksi havaittiin, että 
nuorille asumisen kohtuuhintaisuus on vähemmän tär-
keää kuin iäkkäille. (Juntto 2007, 98–102.) 

Eri ikävaiheiden toiveissa näkyvät siis esimerkiksi per-
hetilanteen muutokset. Nuoruudessa on tärkeää saada 
asuntoon lisää tilaa mahdollisten perhetilanteen muu-
tosten vuoksi sekä siksi, että aiempi asunto on toden-
näköisesti ollut pieni. Keski-iässä yleensä asutaan jo 
suuressa asunnossa, joten toiveet painottuvat asunnon 
laatuun. Ikääntyneillä terveysongelmien yleistyminen 
saa arvostamaan asumisen helppoutta ja mahdollisesti 
harkitsemaan pienempään asuntoon muuttamista.

Myös muuttojen syihin perehtymällä voidaan tutustua 
karkeasti eri ikäryhmien toiveisiin. Eniten muuttoaikeita 
on yksin asuvilla nuorilla, yksinhuoltajilla, alle 35-vuo-
tiailla pariskunnilla ja perheillä, joissa lapset ovat alle 
seitsemänvuotiaita. Vähiten muuttoaikeita on iäkkäillä 

Kuva 3.18.  Asumisessa tärkeintä viitehenkilön 
iän mukaan. Havaitaan, ettei riittävä asumistila ole tär-
kein asumistoive. Se on kuitenkin  tärkeimpien joukossa, 

kun noin 10% asukkaista kaikissa ikärymissä 
pitää sitä itselleen tärkeimpänä. 
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pariskunnilla ja yksinasujilla sekä lapsiperheillä, joiden 
lapset ovat varttuneempia. Muutoista yli puolet liitty-
vät asunnon ominaisuuksiin ja lisätilan tarve oli tärkein 
syy asunnon vaihtoon yli neljännekselle muuttajista. 
Suuremman asunnon tarve on tärkeä muuttosyy alle 
45-vuotiaille. (Juntto 2007, 74–77.) Oheiseen tauluk-
koon on koottu tärkeimpiä muuttosyitä ikäryhmittäin.

Tässä alaluvussa eri ikäryhmien tarkemmat asumistoi-
veet on jaoteltu kahteen osaan: nuorten ja ikääntyneiden 
asumistoiveisiin. Jako kuvastaa kahden varsin erilaisen, 
joskin usein pienasunnoissa asuvan, asukasryhmän toi-
veita. Nuorilla asumisura on vielä edessä unelmineen, 
kun taas eläkkeelle jäädessä asumisessa aletaan usein 
valmistautua terveydentilan heikentymiseen. 

Nuorten asumistoiveet

Ovatko nuorten asumistoiveet urbaaneja?

Nuorten asumistoiveiden yhteydessä hahmottuu kaksi 
elämänvaihetta: alaikäisenä kotona asuminen ja itse-
näistymisen myötä omaan asuntoon muuttaminen. 
Molemmissa asumistoiveiden toteuttaminen on vai-
keaa. Tässä luvussa keskitytään nuoruuden vaiheeseen, 
jossa asutaan jo itsenäisesti, mikä itsessään luo parem-
mat mahdollisuudet toteuttaa asumistoiveita. Koska 
itsenäistyneet nuoret asuvat yleensä yksin, ovat hei-
dän asumistoiveensa osittain päällekkäisiä yksinasujien 
asumistoiveiden kanssa. Yksinasumisen yleisyydestä 
huolimatta nuorten tavoitteena on lopulta perheen 
perustaminen, sillä jopa yhdeksän kymmenestä nuo-
resta haluaisi asua perheensä kanssa 20 vuoden kulut-
tua (Tuominen 2017, 17). 

Kuva 3.19.  Tavoiteasunnon ja nykyisen asunnon 
pinta-ala viitehenkilön iän mukaan. Havaitaan, että 

sekä nykyisen että tavoitellun asunnon pinta-ala nousee 
35–44-vuotiaiden ikäryhmään saakka.  Tätä iäkkääm-

millä molemmat alkavat laskea.  Kaikki ikäryhmät toivo-
vat kuitenkin joissain määrin lisätilaa asuntoihinsa.

Nuoret muuttavat yleensä lapsuudenkodeistaan kau-
punkeihin töihin tai opiskelemaan. Heistä lähes neljä 
viidennestä asuukin yli 50 000 asukkaan kaupungeissa 
ja kaksi kolmesta aikoo asua kaupungeissa vielä parin-
kymmenen vuoden jälkeen. Tuolloin parhaana asumis-
paikkana pidetään kuitenkin keskustojen sijasta esikau-
punkialueita. (ibid. 5; 12.) Liliuksen mukaan (2014, 844) 
nuoria kiinnostaa omassa elämänvaiheessaan juuri 
kantakaupungissa asuminen lähiöiden ja esikaupunki-
alueiden sijaan. Keskusta-asumisen suosio korostuu 
nuorten kohdalla muihin ikäryhmiin verrattuna myös 
yksinasujien joukossa (Backman 2016b, 64). Nuor-
ten urbaanit asumistoiveet antavat viitteitä siitä, asun-
non sijaintia arvostetaan sen muita ominaisuuksia 
enemmän.

Nuoret ovat kuitenkin ikäryhmistä tyytymättömimpiä 
asuntojensa talotyyppiin. Tyytymättömiä ollaan myös 
asunnon hallintamuotoon. Yleensä nuoret asuvat ker-
rostaloissa vuokralla, vaikka suurimman osan tavoit-
teena on omakotitalo ja omistusasunto. 30–39-vuotiaat 
ovat kuitenkin yhä kiinnostuneempia kerrostaloasumi-
sesta. (Strandell 2017, 86–87; 109; Tuominen 2017, 5.) 
Talotyyppiin liittyvät toiveet ovat ristiriidassa urbaanien, 
keskusta-asumiseen liittyvien toiveiden kanssa. 

Jopa kaksi kolmannesta nuorista haluaisi asua tule-
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Muutto suurempaan asuntoon on keskimäärin asukkaiden toiveissa 65-vuotiaiden ikäryhmään saakka. Tämän jälkeen 
toiveet muutosta pienempään asuntoon yleistyvät. Toisaalta toive muuttaa suurempaan asuntoon on tärkein muuttosyy 
nuoremmissa ikäryhmissä noin kolmasosalla asukkaista, kun muutto pienempään asuntoon on tärkein muuttosyy vain 
viidennekselle yli 65-vuotiaista. (Juntto 2007, 76 –77.)

Kuva 3.21. Nuorten asumisessaan tärkeimpinä pitäämiä kriteerejä kysyttäessä asumisesta 20 vuoden kuluttua arvotet-
tuna asteikolle yhdestä kymmeneen. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi koettiin asunnon viihtyisyys, joka kuitenkin tarkoittaa 
erilaisia asioita eri ihmisille. 

Kuva 3.20. Tärkeimpiä muuttosyitä nykyisestä asunnostaasukkaiden ikäryhmän mukaan. 

Ikäryhmä Tärkeimmät muuttosyyt nykyisestä asunnosta

–25 v. Muutto suurempaan asuntoon, työ- tai opiskelupaikka toisella paikkakunnalla

25–34 v. Muutto suurempaan asuntoon, omistusasuntoon, omakotitaloon

35–44 v. Muutto suurempaan asuntoon, omakotitaloon      
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65–74 v. Muutto pienempään asuntoon, kerrostalo- tai rivitaloasuntoon, palvelu tai senioritaloon

75– v. Muutto pienempään asuntoon, palvelu- tai senioritaloon, lähemmäs palveluita, muut syyt
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vaisuudessa omakotitalossa, kun kerrostalosta kiin-
nostuneita oli vain yksi kuudesosa ja rivitaloista reilu 
kymmenesosa. Yhteisöllisistä asumisratkaisuista kiin-
nostuneita oli alle kymmenesosa. Omakotitaloissa 
nuoria vetää puoleensa etenkin oma piha. Odotetusti 
Helsingissä omakotiasuminen herättää nuorissa vähi-
ten kiinnostusta. Se on silti nuorten toivotuin talotyyppi 
myös Helsingissä. (Tuominen 2017, 5; 14.) Kerrosta-
loasumisesta kiinnostuneiden nuorten vähäisyys ker-
too siitä, että urbaaneja asukastyyppejä on lopulta koko 
Suomessa melko vähän. Pienemmän asunnon hankki-
minen kaupungin palvelujen ääreltä ei siis vaikuta kovin 
yleiseltä toiveelta ainakaan nuorten tulevaisuudensuun-
nitelmissa. Nuorten asuminen on välivaihe lapsuuden ja 
perheen perustamisen välillä. Urbaanin asumisen koe-
taan sopivan nykyiseen, ei tulevaan elämänvaiheeseen.

Miten nuoret haluaisivat asua?

Merja Tuominen selvitti nuorten tulevaisuuden asumis-
toiveita kyselytutkimuksessa vuonna 2017. Tutkimuk-
sen kohderyhmänä olivat 18–28-vuotiaat koko Suo-
messa ja kyselyyn vastasi 425 nuorta. Kyselyssä nuoret 
pitivät erittäin tärkeänä asunnon viihtyisyyttä ja turvalli-
suutta, rakennuksen terveellisyyttä ja kestäviä materiaa-
leja sekä asuinalueen viihtyisyyttä ja omaa rauhaa. Vähi-
ten nuoria kiinnosti asuinalueen arkkitehtoninen ilme, 
alueen monipuolinen asukasrakenne ja yhteisöllisyys. 
(Tuominen 2017, 3; 5.) Toiveita kohdistuu sekä asunnon 
sisäisiin että koko asuinalueen ominaisuuksiin. Asun-
non koon kannalta kiinnostavia ovat etenkin asunnon 
viihtyisyyden arvostaminen ja toisaalta vähäinen kiin-
nostus yhteisöllisyyttä kohtaan. Millaista asuntoa nuo-
ret pitävät viihtyisänä?

Kuva 3.22.  Nuorten talotyyppitoiveet, kun heiltä kysyttiin 
tavoiteasunnon talotyyppiä  20 vuoden päästä. Yleisim-

piä ovat omakotitalotoiveet. Yhteistilat esiintyvät 
melko harvan toiveissa.

Keskimäärin nuoret toivovat asuntoonsa lisätilaa jopa 
72 neliötä unelma-asunnon koon ollessa 122 neliötä. 
Keski-ikään tultaessa asunnon tavoitekoko kasvaa jopa 
134 neliöön, joskin varallisuuden karttuessa ollaan jo 
päästy lähemmäs tavoitekokoa. Keskimäärin keski-ikäi-
set toivoisivat asuntoihinsa 31 neliötä lisää tilaa. (Juntto 
2007, 95–97.) Koska nuorten tavoiteasunnon ja nykyi-
sen asunnon välillä on suuri kuilu, ei ole yllättävää, että 
he ovat ikäryhmistä innokkaimpia muuttamaan (ibid. 
72). Unelmat suurista asunnoista pientaloissa piirtävät 
nuorten asumistoiveista melko perinteisen kuvan. 

Nuoret kokevat, että asunnon tekevät toimivaksi sen 
pohjaratkaisu, riittävä määrä tilaa, kestävä rakentami-
nen ja nykyaikainen tekniikka. Viihtyisyyttä parantaviksi 
tekijöiksi koettiin sisustus, valoisuus, rauhallisuus, laa-
dukkaat pintamateriaalit ja avaruus. Nuoret kaipaa-
vat asunnossaan tilaa myös työlle ja harrastamiselle. 
(Strandell 2017, 96; Tuominen 2017, 5; 7.) Etätyö on kui-
tenkin vain joka neljännen toiveissa (ibid.), minkä vuoksi 
työskentelytilan tulisi olla joustavasti käytettävissä 
asunnoissa muihinkin käyttötarkoituksiin.

Nuorten unelma-asunto on kooltaan melko suuri – toi-
veiden pohjalta piirtyy kuva tulevasta perheasunnosta. 
Nuorten tärkeinä pitämät riittävä tilan määrä, avaruus ja 
valoisuus ovat tilavan asunnon ominaisuuksia. Vaikka 
unohtaisi konkreettiset toiveet lisäneliöistä on vai-
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kea nähdä muidenkaan kriteerien täyttyvän 20 neliön 
miniyksiössä, jossa pohjaratkaisulle ei ole kovin moni-
puolisia vaihtoehtoja. 

Toiveet valoisuudesta ja avaruudesta toteutuvat pie-
nissä asunnoissa harvoin. Pienet asunnot sijaitsevat 
yleensä kerrostaloissa ja avautuvat usein vain yhteen 
ilmansuuntaan, mikä tekee niistä suurempia asuntoja 
pimeämpiä. Nuorten toiveiden perusteella ei voi tehdä 
tarkkarajaista määritelmää heidän silloiseen elämän-
vaiheeseensa sopivasta asunnon koosta. 122-neliöiset 
opiskelija-asunnot ovat tuskin tarkoituksenmukaisia, 
jos kyse ei ole soluasunnosta tai kommuunista. Nuo-
rilla on niukasti resursseja asumistoiveidensa toteut-
tamiseen ja riittävä tilan määrä on asuntokunta- ja 
asukaskohtaista.

Vaikka nuoret asuvat yleensä pienissä asunnoissa, ei 
tämä vastaa yleensä heidän tulevaisuuden asumista 
koskevia toiveitaan. Nuorten asumista tutkimalla ei siis 
voida päätellä, että heidän aikuistuttuaan syntyisi trendi, 
jossa pienet asunnot alkaisivat kiinnostaa yhä useam-
paa asukasta, mikä vaikuttaa olevan yleinen uskomus. 
Suuremmat asunnot eivät kuitenkaan kalliimpien asu-
miskustannustensa vuoksi välttämättä sovellu nuorten 
ensiasunnoiksi – tilavien asuntojen toiveet viittaavat 
todennäköisesti myöhempiin elämänvaiheisiin. Yleensä 
nuorilla ei myöskään ole irtaimistoa, joilla he täyttäisivät 
suuren asuntonsa. Pienen asunnon voisi katsoa sopi-
van nuorelle esimerkiksi opiskelun ajaksi. Työelämään 
päästyään nuoretkin alkavat kuitenkin toteuttaa asumis-
toiveitaan, jolloin pieni asunto ei enää välttämättä riitä.

Ikääntyneiden asumistoiveet

Ikääntyneistä asukasryhmänä 

Suomen väestö ikääntyy, minkä vuoksi vanhusten asu-
misesta muodostuu yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys 
sekä kansantalouden että vanhusten hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Nykyisin vanhusten hoidossa panostetaan 
kotihoitoon – kotiin tuotaviin terveys- ja hoivapalveluihin 
(Juhila ja Kröger 2016, 7–9). Vanhusten asuessa kotona 
yhä pidempään heidän asumistoiveidensa merkitys hei-
dän hyvinvoinnilleen korostuu. 

Ikääntyneet eivät ole homogeeninen väestöryhmä, jolla 
olisi yhtenäiset asumistoiveet. Ikääntyneiden määritte-
leminen ryhmänä on vaikeaa, sillä tarkkaa rajaa aikui-
suuden ja ikääntymisen välille ei voida vetää. Ikäänty-
neiden ryhmään kuuluu sekä terveydeltään hyvinvoivia 
että hauraita asukkaita, mikä näkyy asumistoiveissa ja 
-valinnoissa. Pidentyvän eliniän myötä ikääntymisen 
nähdään yhä useammin tarjoavan asumiseen mahdolli-
suuksia pelkän haurastumisen ja rappeutumisen sijaan. 
(Lapintie ja Hasu 2010, 169–170; Rantanen 2015, 94.) 
Ikääntyneiden asumistoiveita määrittävät vanhuus tai 
sen lähestyminen, vaikka etenkin juuri eläkkeelle jäämi-
sen jälkeen asumisen mahdollisuudet ovat samantapai-
sia kuin työikäisillä. Heti eläkkeelle jäännin jälkeen kook-
kaan omakotitalon hankkiminen voi vielä kiinnostaa, 
mutta voimien vähentyessä toiveet muuttuvat.

Kuva 3.23.  Ominaisuudet, jotka nuorten mielestä 
tekevät tulevaisuuden kodin viihtyisäksi.

Mitkä ominaisuudet tekevät nuorien 
tulevaisuuden kodista viihtyisän?
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Vanhuus jaetaan tutkimuksissa niin sanottuun kol-
manteen ikään ja neljänteen ikään. Kolmannessa iässä 
ihminen on vielä työuran jälkeen vapaa toteuttamaan 
itseään, kun neljännessä iässä terveydentilan heikkene-
minen alkaa vaikuttaa elämään voimakkaasti. Kolman-
nessa iässä voidaan vielä tehdä omia asumisvalintoja, 
jotka kuvastavat omaa elämäntyyliä ja mieltymyksiä. 
Neljännessä iässä omien valintojen mahdollisuudet 
kutistuvat pieniksi. Terveydentila ei kuitenkaan määritä 
kaikkia asumisvalintoja, vaan pyrkimys on myös onnel-
lisuuteen ja mielekkääseen elämään. (Juntto 2008, 49; 
Jolanki 2016, 137; 161-162.) 

Terveys määrittää kuitenkin suuresti ihmisten ikäkäsi-
tyksiä, asumistoiveita ja kykyä vaikuttaa omaan asu-
miseen. Ikääntyneen itsensä sijaan asumisratkaisun 
päättäminen voi siirtyä joko vanhuksen omaisille tai 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka perustele-
vat päätöstään ikääntyneen asukkaan turvallisuudella. 
Päätökset voivat olla ristiriidassa ikääntyneiden asumis-
toiveiden kanssa – ikääntyneiden varautuminen tule-
viin terveysongelmiin vaihtelee. Jotkut muuttavat var-
muuden vuoksi helppohoitoisempaan asuntoon hyvissä 
ajoin, toiset eivät varaudu lainkaan. Neljännessä iässä 
saatetaan kokea myös, että tiettyyn ikään tultaessa ei 
enää voida vaatia asumiselta sitä, mitä aiemmin vaadit-
tiin. Muutto hoitolaitokseen saatetaan tehdä lasten etua 
ajatellen. (Jolanki 2016, 134–137; 160; Juhila ja Kröger 
2016, 9; Juhila et. al. 2016, 27; 30; Vasara 2016, 104.)

On kuitenkin kyseenalaista, kuinka paljon yksin ter-
veys määrittää iäkkäiden asumistoiveita. Yli yhdeksän 
kymmenestä yli 65-vuotiaasta ja kaksi kolmannesta 
yli 85-vuotiaista elävät tavallista aikuisen ihmisen elä-

Kuva 3.24.  Ikääntyneiden jokapäiväiseen elämään vai-
keuksia aiheuttavat tekijät asuntokunnan 

viitehenkilön iän mukaan.  Kuvaajasta voidaan havaita, 
ettei suurimmalla osalla ikääntyneistä 

ole asumisessaan tvaikeuksia.

mää ilman rajoitteita tai hoitoa ja selviävät vaikeuksitta 
asumisestaan. Yli 80-vuotiailla avun tarpeen toden-
näköisyys kuitenkin kasvaa ja elinpiiri alkaa supistua. 
Elinpiirin säilyminen laajana mahdollisimman pitkään 
parantaa elämänlaatua. Pienimmillään elinpiiri voi kui-
tenkin kutistua vain asunnon tai huoneen kokoiseksi. 
Elinpiirin pitäminen laajana on usein myös iäkkäiden 
itsensä tavoite. (Rantanen 2015, 93–96; 102–104.) 
Ikääntyneen tilava asunto voi laajentaa elinpiiriä siinä 
vaiheessa, kun kodista poistuminen on vaikeaa. Haas-
teeksi muodostuu kuitenkin asunnon ylläpitäminen.

Terveys ja asunnon kokoon liittyvät toiveet

Asukasbarometrissä havaittiin, että yli 60-vuotiaat pitä-
vät asumisen vaivattomuutta, esteettömyyttä ja asun-
non varustetasoa tärkeinä asunnon ominaisuuksina. 
Toisaalta myös alhaisia asumiskustannuksia pidettiin 
tärkeinä. Asunto haluttaisiin hankkia keskustasta ker-
ros- tai rivitaloasunnosta. (Strandell 2017, 95.) Kuten 
edellä on todettu, asunnon esteettömyys vaatii sen 
mitoitukselta tiettyä väljyyttä, joka perustuu osin raken-
nusmääräyksiin. Tämä väljyys kasvattaa tarkoituksen-
mukaiseksi suunnitellun asunnon kokoa, jotta oleskelu-
tiloista ei tule liian pieniä suhteessa aputilojen kokoon. 

Ikääntyneiden jokapäiväiseen elämään vaikeuksia 
aiheuttavat tekijät ikäryhmittäin
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Toiveet esteettömyydestä ja helppohoitoisuudesta 
näkyvät myös iäkkäiden talotyyppiä koskevissa toi-
veissa. Iäkkäät haluaisivat yleensä hankkia asunnon 
keskustoista kerros- tai rivitaloista. Todennäköisesti 
heitä muuttaa tulevaisuudessa paljon kerrostaloi-
hin lähelle keskustaa. Iäkkäät kokevat kerrostaloissa 
muista huoneistoista kantautuvien äänten lisäävän tur-
vallisuuden tunnetta, mikä on varsin urbaani asumis-
mieltymys. Näkemystä iäkkäiden urbaaniudesta tukee 
se, että yleensä iäkkäät toivovat voivansa asua mah-
dollisimman itsenäisesti palvelujen lähellä. Toisaalta 
kyseessä on varmasti osittain olosuhteiden pakko ja 
asumisen helppouden arvostaminen – toisin kuin nuo-
remmilla urbaaneilla asukkailla. (Kyttä et al. 2010a, 
117–118; Strandell 2017, 86–87; 95; 109; Vasara 2016, 
86.) Eroista huolimatta urbaaneilla mieltymyksillä on 
samankaltainen vaikutus asunnon kokoon liitettyihin 
arvostuksiin. Pienempää asuntoa on helpompi hoitaa ja 
urbaaneissa ympäristöissä palvelujen äärellä sijaitsevat 
asunnot ovat keskimääräistä pienempiä.

Muuttaminen uuteen esteettömään ja helppohoitoisem-
paan asuntoon ei kuitenkaan välttämättä ole mielekästä, 
vaan se voidaan kokea ikääntymisen aiheuttamaksi 
pakoksi. Monet ikääntyneet kiintyvät pitkäaikaiseen 
asuntoonsa. Arki tutussa asumisympäristössä koe-
taan turvalliseksi ja mielekkääksi ja monet pitävät lisä-
avun pyytämistä nykyisen kotiin muuttamista mielui-
sampana. Vanhassa kodissa asumisen eteen ollaan 
valmiita tekemään kompromisseja elämänlaadussa ja 
iäkkäät voivat kokea itsensä joko liian nuoriksi ja hyvä-
kuntoisiksi tai liian vanhoiksi ja heikoiksi muuttamaan, 
vaikka tiedostettaisiinkin, ettei nykyinen asunto ole 
paras asumisvaihtoehto. Toiset ovat toisaalta valmiita 

luopumaan omasta pitkäaikaisesta kodista vastineeksi 
hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. (Jolanki 2016, 136; 
139; 148–149; 154; Vasara 2016, 95; 101–102; 106). 

Ikääntyneiden muuttotilanteissa asumistoiveita voi olla 
vähän, jos ajatukset ovat uuteen kotiin muuttamisen 
sijaan vanhan kodin jättämisessä. Ratkaisuna voisivat 
olla esimerkiksi joustavat sivuasunnot, joissa iän kart-
tuessa osasta asunnosta voisi luopua esimerkiksi anta-
malla sen lasten tai lastenlasten käyttöön. Asuinympä-
ristö säilyisi tuolloin suurelta osin samana, kun kodin 
luovutetullakin puolella voisi yhä vierailla. Tilavaan asun-
toon muuttaminen pienasunnon sijasta voisi olla sikäli 
mielekkäämpää, että mukaan mahtuu enemmän tut-
tuja esineitä vanhasta kodista. Tilavassa asunnossa on 
myös enemmän tilaa sukulaisten ja auttajien vierailua 
varten yöpymisineen. 

Ikääntyneiden asunnon tiloihin liittyvät 
toiveet

Joillekin ikääntyneille eläkkeelle siirtyminen merkitsee 
valinnan vapautta, kun asunnon valintaa eivät enää 
sääntele lasten tarpeet tai työpaikan sijainti. Yli 55-vuo-
tiaiden muuttoaikeissa esiintyy yhtä usein tavoite muut-
taa entistä pienempään kuin suurempaankin asuntoon. 
Muuttohalukkuus voi jopa lisääntyä eläkeiän kynnyk-
sellä. (Lapintie ja Hasu 2010,172; Juntto 2007, 72; 
76–77.) Jolanki on todennut (2016, 144), että ikään-
tyneiden muutot kohdistuvat yleensä entistä asuntoa 
pienempiin ja helppohoitoisempiin asuntoihin palvelui-
den äärelle. On henkilökohtaista, koetaanko tätä tilan-
netta vastaava muutto omaksi valinnaksi vai vanhuuden 
aiheuttamaksi pakoksi. Ikääntyneiden keskeisenä muut-

tosyynä näyttäytyy joko ennakoitu tai jo koettu tervey-
dentilan heikkeneminen (ibid. 155). Tästä näkökulmasta 
pienempään ja helppohoitoisempaan asuntoon muutta-
minen on varsin looginen valinta.

Terveys ja ikä eivät kuitenkaan yksin määrittele ikään-
tyneiden asumistoiveita. Pitkä asumishistoria ja sel-
keä käsitys omista asumistoiveista voivat nostaa vaa-
timustasoa eikä hinta ole kaikille ikääntyneille tärkein 
kriteeri asumisessa. Keskimäärin ikääntyneet toivovat 
yhdeksästä kymmeneen lisäneliötä asuntoihinsa. Luku 
on pienempi kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Asuntoaan 
liian suurena pitävät vain neljä prosenttia ikääntyneistä. 
(Lapintie ja Hasu 2010, 170; Juntto 2007, 36; 95–97.) 
Lisätilatoiveet ovat yllättäviä, kun myös toiveet asumi-
sen helppoudesta ovat yleisiä. Kenties syynä on jo edellä 
mainittu tosiasia: suurin osa ikääntyneistä elää taval-
lista aikuisen ihmisen elämää. Ikääntyneiden asumistar-
peet ovat usein samoja kuin nuoremmillakin asukkailla. 
Säilytystilaa ja tilaa harrastuksille tarvitaan yhä. 

Toisin kuin nuoremmat, iäkkäät etsivät asuntoa yleensä 
vallitsevaan tilanteeseen. Terveydentilan muutosten 
ennakoiminen asumisessa on harvinaisempaa, sillä 
oma hyvä terveydellinen tila nähdään usein pysyvänä. 
Kuitenkin esimerkiksi 65–74-vuotiaista 21% aikoi muut-
taa tulevaisuudessa pienempään asuntoon. Ikäänty-
neet ovat muita ikäryhmiä yleisemmin jo saavuttaneet 
asumistavoitteensa. (Juntto 2007, 75; Lankinen 2008, 
25; Lapintie ja Hasu 2010, 173.) Tämä todennäköisesti 
vähentää uusia asumistoiveita. Lisätilaa koskevissa toi-
veissa näkyvät todennäköisesti kolmannessa iässä ole-
vien ikääntyneiden toiveet, joita esitetään terveydentilan 
ollessa vielä hyvä.

Valtaosassa iäkkäiden asumistoiveista korostuu joko 
tahto pysyä vanhassa omassa kodissa tai tarve varau-
tua nykyisiin tai tuleviin terveydellisiin ongelmiin. Vaikka 
muuttoaikeet pienempiin asuntoihin helppohoitoisuu-
den nimissä ovat yleisiä, keskimäärin asuntoihin toivo-
taan kuitenkin hieman lisätilaa. Iäkkäillä ei kuitenkaan 
ole yhtä suurta tarvetta nykyistä tilavammille asunnoille 
kuin nuoremmilla. Hyväkuntoisten ja terveiden iäkkäi-
den asumistoiveet vastaavat kuitenkin nuorempien ikä-
ryhmien asumistoiveita, jolloin tilantarve asunnoissa on 
sama ja kysyntää tilaville asunnoille löytyy. Kolmannen 
ja neljännen iän asumistoiveiden välille muodostuu sel-
keä ero, jota joidenkin asukkaiden varautuminen tulevai-
suuden terveysongelmiin kuitenkin loiventaa.

Yhteisölliset asumismuodot voisivat toimia kompromis-
sina näiden kahden ikääntymisen vaiheen asumistoivei-
den välillä. Ne voisivat tuoda ikääntyneille lisää elintilaa 
täyttäen samalla toiveen helppohoitoisesta asunnosta, 
kun kotityöt hoituisivat yhdessä muiden kanssa tai 
yhteisesti ostettuina. Pienen yksityisasunnon sijaan 
suurempi, mutta kuitenkin kodinomainen ryhmäkoti 
yksityisine ja yhteisine tiloineen voisi omalla tavallaan 
vastata toiveeseen lisätilasta asunnoissa ja laajentaa 
iäkkäiden asukkaiden elinpiiriä. Tämä voisi myös lisätä 
liikunnan määrää ja siten hyvinvointia. 
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3.2.4 Asumistoiveet asukkaan varalli-
suuden ja nykyisen asunnon hallinta-
muodon mukaan

Pienien asuntojen tuotantoa perustellaan usein niiden 
suuria asuntoja alhaisemmalla hinnalla. Koska pie-
nasunnoille on asuntomarkkinoilla kysyntää, ajatellaan, 
että niitä asukkaat myös toivovat. Argumenttia perus-
tellaan siten, että nykykaupunkilaiset eivät urbaaniudes-
saan kaipaa asunnoltaan suurta kokoa ja pienituloiset 
toivovat pientä asuntoa voidakseen asua edullisesti. 

On kuitenkin kyseenalaista, haluavatko pienituloiset, 
vähävaraiset ja urbaanit asukkaat todella asua pienissä 
asunnoissa vai onko kyse taloudellisen tilanteen tai 
asuntokannan aiheuttamasta pakosta. Pahimmillaan 
taloudellisen pakon edessä tehdyt valinnat pienasun-
toon muuttamisesta voivat näkyä lisääntyvänä pie-
nasuntojen kysyntänä, joka lisää erilaisten rakennutta-
jien kiinnostusta tuottaa niitä. Tällöin syntyy eräänlainen 
noidankehä, jossa tuotetut asunnot vastaavat yhä huo-
nommin asukkaiden toiveisiin. 

Hallintamuotojen, tulotason ja varallisuuden välillä on 
yhteys. Vuokra-asuminen on kahdelle pienituloisim-
malle kymmenykselle yleisin asumismuoto. Muille 
omistusasuminen on yleisempää ja suurituloisimmista 
yli 80% asuu omistusasunnoissa. (Juntto 2007, 42.) 
Tässä alaluvussa asumistoiveita ryhmitellään nykyisen 
asunnon hallintamuodon ja asukkaiden varallisuuden 
mukaan.

Asumistoiveiden jako nykyisen asunnon hallintamuo-
don mukaan on lähtökohtaisesti selkeä. Silti toiveet 

osittain sekoittuvat siten, että osa vuokralaisista haluaa 
tulevaisuudessa olla omistusasuja ja päinvastoin. Sama 
koskee myös suurta osaa asuntokannasta, sillä yksityi-
sesti omistettujen asuntojen hallintamuoto voi vaihdella 
nopeasti vuokra- ja omistusasumisen välillä. Kaikilla 
vuokra-asunnoillakin on omistaja, joka voi halutessaan 
ottaa asunnon käyttöönsä tai myydä sen. Vuokra- ja 
omistusasuntojen ominaisuuksista tehtäviin yleistyksiin 
on siis suhtauduttava varauksella.

Toiveiden jaottelu on haasteellista myös varallisuuden 
mukaan, sillä varakkaiden ja vähävaraisten muodos-
tamien ääripäiden välillä on suuri joukko asukkaita. 
Selkeyden vuoksi tässä yhteydessä varakkailla tarkoi-
tetaan keskimääräistä asuntokuntaa huomattavasti 
varakkaampia ja vähävaraisilla huomattavasti köyhem-
piä asuntokuntia. 

Myös tulotaso sekoittaa varallisuusryhmiä toisiinsa, 
sillä varakas asukas voi olla pienituloinen ja vähävarai-
nen asukas suurituloinen. Tämä vaikuttaa asukkaiden 
tulevaisuuden asumista koskeviin toiveisiin. Edelliseen 

Kuva 3.25.  Asukkaiden tyytyväisyys asuntonsa kokoon 
käytettävissä olevien tulojen ja bruttovarallisuuden, 

mukaan. Pienituloisimmat ja vähävaraisimmat ovat 
asuntoonsa tyytymättömimpiä yleensä asunnon pie-
nen koon vuoksi. Kokonaisuudessaan tyytyväisimpiä 
asuntonsa kokoon ovat keskituloiset ja keskimmäiset 

varallisuusluokat.
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ryhmään voisi kuulua esimerkiksi omistusasunnossa 
asuva eläkeläinen ja jälkimmäiseen hyväpalkkaiseen 
ammattiin vastavalmistunut opiskelija.

Varallisuuden ja tulotason vaikutukset asu-
mistoiveisiin

Vuokra-asuminen on perinteisesti ollut vähävaraisten ja 
omistusasuminen suurituloisten asumisratkaisu. Tämä 
näkyy myös siten, että mitä korkeammat tulot asunto-
kunnalla on, sitä todennäköisemmin toivotaan omistus-
asumista. Omistusasumista on perinteisesti arvostettu 
Suomessa suuresti, mikä on muodostanut omistusasu-
miselle käytännön etujen lisäksi symboliarvoa. (Kyttä et 
al. 2010a, 118–119.) Nämä erot omistus- ja vuokra-asu-
jien välillä voivat vaikuttaa myös asunnon kokoon liitty-
viin toiveisiin. Vuokra-asukas kiinnittää todennäköisesti 
keskimäärin enemmän huomiota asumisensa kustan-
nuksiin kuin omistusasukas jo varallisuutensa vuoksi, 
mikä voi pienentää tavoiteasunnon kokoa. 

Asukkaiden taloudellisten resurssien eriytyminen 
2000-luvulla on kasvattanut sekä omistus- ja vuok-
ra-asukkaiden että eri ikäryhmien välisiä eroja. Myös 
asuntojen hintaerot ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös 
asuntokannassa, jossa suurien ja pienien asuntojen 
ääripäät korostuvat ja eriytyvät, kun yhtä aikaa rakenne-
taan hyvin suuria ja hyvin pieniä asuntoja. Asuntomark-
kinat ovat kuitenkin keskituloisten vallassa, sillä pienitu-
loisilla ei ole asunnon ostamiseen varaa ja suurituloisia 
on lukumääräisesti vähän. (Juntto 2008, 11; 38; 58–59.)

Asukastyytyväisyys kasvaa vain hieman varallisuuden 
lisääntyessä, mikä voi kertoa korkeammista odotuk-

sista asumiselle. Varakkailla on kuitenkin keskimäärin 
asunnoissaan 146 neliötä, joka on yli 100 neliötä enem-
män asuintilaa kuin vähävaraisimmilla on keskimäärin 
käytössään. Silti myös suurituloiset ja varakkaat toivo-
vat asuntoonsa lisäneliöitä eli liian pieniksi koetut asun-
not eivät ole vain köyhimpien ongelma. On kuitenkin 
selvää, että pienituloisimmat ovat tyytymättömimpiä 
asumiseensa. (Juntto 2007, 27; 95; Lankinen 2008, 24.) 
Varsin suuret erot asuntojen koossa asettavat eri varal-
lisuusryhmiä edustavien asukkaiden asunnon kokoon 
liittyvät toiveet hieman erilaiseen asemaan. Jo valmiiksi 
tilavasti asuvan varakkaan perheen lisätilatoiveet eivät 
välttämättä kerro samoista tarpeista kuin ahtaasti 
asuvan, vähävaraisen perheen toiveet suuremmasta 
asunnosta.

Kun asumistoiveita tutkitaan tulotason valossa, havai-
taan, että asukkaat toivovat sitä suurempia asuntoja, 
mitä suuremmat tulot heillä on. Kaksi kolmannesta suu-
rituloisimmista asuntokunnista tavoittelevat vähintään 
neljän huoneen ja keittiön asuntoa, kun pienituloisim-
mista vain puolet tavoittelevat vastaavaa huonelukua. 
Yksiö tai kaksio on tavoitteena kolmannekselle pienitu-
loisista. Varallisuuden mukaan mitattuna erot ovat vielä 
suuremmat, kun vähävaraisimmista kaksi kolmasosaa 
toivoo enintään kolmiota asunnokseen. Vastaava osuus 
varakkaista toivoo asuntoonsa vähintään neljää huo-
netta. (Juntto 2007, 95.) Huonelukua koskevissa asu-

Kuva 3.26.  Tavoiteasunnon huoneiden lukumäärä ja 
pinta-ala asuntokunnan käytettävissä olevien 

tulojen mukaan. Pienituloisimmilla tavoiteasunnot ovat 
sekä huoneluvultaan että pinta-alaltaan pienimpiä, 

suurituloisilla suurimpia. 
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mistoiveissa näkyy siis realismi. Tulotason näyttää vai-
kuttavan asumistoiveisiin varallisuutta enemmän, mikä 
on luonnollista, sillä omat tulot vaikuttavat usein arkeen 
konkreettisemmin kuin varat.

Huonelukutoiveiden lisäksi myös tavoiteasunnon pin-
ta-alatoiveet ovat vahvasti yhteydessä käytettävissä 
oleviin resursseihin. Suurituloisten tavoiteasunnon koko 
on jopa 168 neliötä. Erotus suurituloisten toteutunee-
seen asuntokokoon on 23 neliötä. Pienituloiset toivo-
vat lisätilaa enemmän, 40 neliötä, mutta tavoiteasun-
non koko on noin puolet suurituloisten tavoiteasunnon 
koosta eli 87 neliötä. (ibid. 97.) Suurituloisetkaan eivät 
siis ole savuttaneet toivomaansa asumistasoa. Kes-
tävän kehityksen näkökulmasta on kuitenkin rajansa, 
kuinka suuri asunnon on järkevää olla tietyn kokoisille 
asuntokunnille. Tämä raja ei kuitenkaan näy asukkaiden 
toiveissa. Jos tätä rajaa määritetään, jää määrittelyn 
tekeminen todennäköisesti poliitikkojen, asuntosuun-
nittelijoiden, rakennuttajien ja muiden ammattilaisten 
tehtäväksi. 

Pieni- ja keskituloiset pitävät yhtä tärkeinä asumisku-
lujen kohtuullisuutta, joka on suurituloisimmilla hie-
man harvinaisempi asumistoive. Eri varallisuusryh-
mien välillä on kuitenkin joitakin yhtäläisyyksiä asunnon 
sisäisissä toiveissa. Kodikkuus ja viihtyisyys ovat kai-
kille varallisuusryhmille tärkeitä toiveita. Pienituloiset 
toivovat lisäksi parempia pesutiloja, omaa parveketta ja 
tilavampaa asuntoa. Suurituloisilla korostuvat riittävän 
asumistilan lisäksi asunnon hyvää laatua ja varusteta-
soa koskevat toiveet. Esille nousevat toiveet omasta 
pihasta, hyvästä pohjaratkaisusta ja omasta saunasta. 
(ibid. 98; 102.) Pienituloisilla korostuvat siis arkeen 

vaikuttavat toiveet, kun suurituloiset haluavat asumi-
seensa lisämukavuuksia ja laatua.

Asunnon koko on perinteisesti ollut statussymboli eten-
kin varakkaille ja suurituloisille asukkaille. Asumisen 
kohtuuhintaisuuteen pyritään yleensä asuntoja pienen-
tämällä. Tällöin on olemassa riski sille, että tietyt asui-
nalueet tai -rakennukset leimautuvat vähempiarvoisiksi 
kuin toiset paitsi sijaintinsa, myös asuntojensa keski-
määräistä pienemmän koon perusteella. Riski kasvaa, 
kun asuinrakennus ikääntyy. Tarjolla olevien asuntojen 
kokojen monipuolisuus kaikissa hintaryhmissä vähen-
täisi tätä riskiä. Tarvittaisiin myös suurempia kohtuuhin-
taisia asuntoja, mikä voisi olla mahdollista esimerkiksi 
konsepteilla, joissa asuntoa laajennetaan vähitellen.

Nykyisen asunnon hallintamuodon vaikutus 
asumistoiveisiin

Perinteisestä arvostuksestaan huolimatta omistus-
asuminen ei ole kaikkien toiveissa. On myös elämän-
tapavuokraajia, joiden elämäntilanteisiin ja -tyyleihin 
joustavampi vuokraaminen sopii paremmin. Esimer-
kiksi opiskelijat, työttömät, yksinasujat ja yksinhuolta-
jat ovat esimerkkejä pienituloisista asukasryhmistä, 

Kuva 3.27.  Tavoiteasunnon tärkeät tilat käytettävissä 
olevien tulojen mukaan. Pienituloisille tärkeimpiä ovat 

paremmat pesutilat, oma parveke ja suuri määrä 
asuintilaa. Suurituloisille tärkeimpiä ovat hyvä 

pohjaratkaisu, oma piha ja oma sauna. Keskimmäisissä 
tuloryhmissä arvostetaan suurta keittiötä, 

säilytystilaa ja parempia pesutiloja.

Tavoiteasunnon tärkein tila käytettävissä olevien tulojen mukaan
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jotka asuvat usein vuokralla. Asukkaat valitsevat usein 
uudeksi kodikseen edellisen asunnon hallintamuotoa 
edustavan asunnon. (Juntto 2008, 14; 61–62; Lanki-
nen 2008, 14; 17; 40–41.) Tutkittaessa vuokralaisten 
asumistoiveita niemenomaan vuokra-asumisen kehit-
tämiseksi, ovat elämäntapavuokraajien toiveet erityisen 
kiinnostavia, sillä heidän toiveisiinsa unelmat omistus-
asumisestä eivät vaikuta yhtä voimakkaasti. Elämän-
tapavuokralaisella on omakohtaisia intressejä kehittää 
vuokra-asumista.

Vuokra- ja omistusasujien välillä on muitakin eroja kuin 
varallisuus tai tulotaso. Vuokraaminen on kaupungeissa 
maaseutua yleisempää ja vuokralaiset ovat useammin 
nuoria ja asuvat pienasuntokunnissa. Helsingissä yksi-
nasujista puolet ja kahden hengen talouksista kolmas-
osa asuvat vuokralla. Perheiden vuokralla asuminen on 
harvinaisempaa. Pääosa vuokralaisista on kuitenkin 
palkansaajia, mutta huomattava osuus on myös opis-
kelijoita ja eläkeläisiä. (Juntto 2008, 82–84; Juntto et al. 
2010, 22–23.) Nuorilla on vähiten varallisuutta ja tuloja 
käytettävissä asumiseensa, mikä tekee heistä paitsi 
potentiaalisia vuokra-asukkaita, myös todennäköisiä 
pienasuntojen asukkaita. Pienille vuokra-asunnoille on 
kysyntää.

Jopa yli kolme neljännestä asukkaista toivovat itselleen 
omistusasuntoa, sillä sitä pidetään hyvänä sijoituksena 
sekä turvallisena, edullisena ja arvostettuna asumis-
muotona. Muita syitä ovat korkeat vuokrat, omistusasu-
misen sopiminen elämäntilanteeseen ja vuokra-asumi-
seen verrattuna laajempi valinnanvara asuntokannassa. 
Vuokra-asuntoa toivovat mainitsivat vastaavasti syyksi 
toiveilleen vuokra-asumisen sopimisen elämäntilan-

teeseen, asuntolainan pelkäämisen, varojen puutteen 
omistusasumiseen ja varojen käyttämisen mieluummin 
muualle kuin asumiseen. Vuokralaiset arvostavat enem-
män asuinalueen ominaisuuksia kuin asunnon ominai-
suuksia tai pitävät näitä yhtä tärkeinä. Omistusasu-
jilla tilanne on päinvastainen. Omistusasunnot ovatkin 
vuokra-asuntoja suurempia sekä huoneluvultaan että 
pinta-alaltaan. (Juntto 2008, 11; Juntto et al. 2010, 56; 
Lankinen 2008, 33–34.) Tämä on sinänsä loogista, sillä 
omistusasuminen on suuri ja usein pitkäaikainen inves-
tointi, mikä selittää asunnon ominaisuuksien merkitystä 
asukkaille. Vuokra-asujissa on omistusasujia enemmän 
asukkaita, joille pienempi ja ahtaampi asunto voi riittää, 
eivätkä kaikki syyt tälle valinnalle liity vähävaraisuuteen. 

Myös talotyyppitoiveet muodostavat eroja vuokra- ja 
omistusasujien välille. Omistusasujat asuvat mieluim-
min pientaloissa, vuokralaiset kerrostaloissa. Vuok-
ra-asunnot sijaitsevat yleensä keskeisillä paikoilla, mikä 
toisaalta vaikuttaa niiden pieneen kokoon, koska näissä 
paikoissa sijaitsevat asuinrakennukset ovat usein van-
hoja ja asunnot niissä pieniä. (Juntto et al. 2010, 29; 
63.) Vuokralaisten asumistoiveista piirtyy varsin urbaani 
kuva. Kaupunkialueiden pienemmät asunnot osaltaan 
selittävät vuokralaisten keskimääräistä pienempiä 
asuntoja. Vähävaraisimmille urbaani kaupunkielämä ei 
kuitenkaan välttämättä sovi, sillä asunnon pientä kokoa 
kompensoivat palvelut ja korkeat neliövuokrat lisäävät 
elinkustannuksia.

Koska vuokra-asunnot ovat sekä huoneluvultaan että 
pinta-alaltaan pieniä, eivät ne yleensä voi joustaa 
monenlaisiin elämäntilanteisiin monipuolisesti. Tästä 
syystä vuokralaisten itsensä on joustettava elämänti-

lanteen muuttuessa muuttamalla asunnosta toiseen. 
Vuoden 2004 asumis- ja varallisuustutkimuksessa (cit. 
Juntto 2007, 73–74) havaittiinkin, että kaikista muut-
toa harkitsevista yli puolet asuivat vuokra-asunnoissa. 
Vuokra-asunnosta muuttamisen helppous ja vuok-
ra-asumisen sopiminen elämäntilanteeseen ovat myös 
syitä, joiden vuoksi siihen päädytään. Vuokra-asumi-
nen ei silti ole vain väliaikaista asumista, sillä lähes puo-
let vuokralaisista haluaisi asua vuokra-asunnossaan yli 
kolme vuotta. (Juntto et al. 2010, 53; Kyttä et al. 2010a, 
107; Lankinen 2008, 36.) Joustavammat vuokra-asun-
not voisivat vähentää muuttoja, mutta ovat käytännön 
järjestelyjen kannalta haastavia. Jos joustavuus perus-
tuu asunnon rakenteiden muunteluun, ongelmaksi muo-
dostuu, missä vuokralainen asuu rakennustoimenpi-
teiden ajan. Monikäyttöiset asuintilat ovat joustaville 
vuokra-asunnoille lähtökohtaisesti helpompi ratkaisu.

Vaikka asuinalue on vuokralaisille tärkeä asunnonvalin-
takriteeri, ei asuntojenkaan ominaisuuksia pidetä yhden-
tekevinä. Asunnon ominaisuuksien merkitys korostuu 
sekä vuokralaisten että omistusasujien toiveissa, sillä 
molemmat pitävät tärkeimpänä asunnon kodikkuutta, 
viihtyisyyttä ja asumistilan riittävyyttä (Lankinen 2008, 
42–43). 

Vuokralaiset pitivät asuntojensa tärkeimpinä ominai-
suuksina parvekkeita ja säilytystilaa, etenkin kaappi-
tilaa ja tilavaa vaatehuonetta. Myös irtaimistovaras-
tokomeroita ja polkupyörien säilytystilaa arvostetaan. 
Nykyisissä asunnoissa kritisoidaan keittiöiden varuste-
tasoa ja kokoa. Myös makuuhuoneet ja kylpyhuoneet 
koettiin liian pieniksi. Näiden ominaisuuksien parane-
misesta kuitenkin vain parvekkeista oltiin valmiita mak-

samaan lisää vuokraa. Lisäksi huoneistosaunat, talo-
yhtiön sauna ja pesutupa koettiin hintansa väärteiksi 
ja ne puuttuvat monista vuokra-asunnoista. Esimer-
kiksi parvekkeita on alle puolessa vuokra-asunnoista 
ja huoneistosaunoja kymmenesosassa. (Juntto et al. 
2010, 30–31; 34; 64–65; 78–79.) Vuokralaiset ovat siis 
valmiita maksamaan ominaisuuksista, jotka eivät ole 
vuokra-asunnoissa itsestään selviä. Asuntojen tilat koe-
taan lähes kauttaaltaan liian pieniksi, mikä kertoo varsin 
suuresta erosta nykyisten vuokra-asuntojen kokojen ja 
vuokralaisten unelma-asuntojen kokojen välillä.

Juntto et al. havaitsivat (ibid. 63), että vuokralaiset 
haluaisivat asua nykyistä tilavammin. Mieluiten asuttai-
siin yksiöiden sijaan kaksioissa, joita yli puolet vuokralai-
sista toivoivat asuntotyypeikseen. Kuitenkin myös per-
heille sopivista vuokra-asunnoista haaveiltiin. Pinta-alaa 
asuntoihin toivottiin keskimäärin 58 neliötä ja keitto-
komeron sijaan haluttiin erillinen keittiö, jollainen löy-
tyy nykyisin alle puolesta vuokra-asunnoista. Viidennes 
vuokralaisista ovat tyytymättömiä asuntonsa kokoon. 
(Juntto 2007, 27; Juntto et al. 2010, 30; 63; 67.) Vuok-
ralaisetkin siis arvostavat tilavaa asumista ja laaduk-
kaita asuntoja eivätkä varsinaisesti toivo asunnoikseen 
pienasuntoja.

Toiveistaan huolimatta suurin osa vuokralaisista on 
kuitenkin valmis tinkimään asunnon koosta ja varus-
tetasosta edullisemman vuokran puolesta. Vuokran 
suuruus on asunnon sijainnin ohella vuokralaisten tär-
kein asunnonvalintakriteeri. Tähän voi vaikuttaa se, että 
vuokrien koetaan yleensäkin olevan liian korkeita, mikä 
pakottaa vuokralaiset tyytymään epäsopivaan ja liian 
pieneen asuntoon. Vuokra-asuminen onkin omistusasu-
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mista kalliimpaa ja sen hinta-laatusuhdetta pidetään 
huonona. (Juntto et al. 2010, 12; 59; 63; 67; 76–77.) 

Koska vuokra-asunnot ovat omistusasuntoja pienem-
piä, voisi päätellä, että tilavampien asuntojen hankki-
minen olisi vuokralaisille omistusasujia oleellisempaa. 
Toisaalta vuokralaisissa yleiset asukasryhmät kuten 
opiskelijat ja urbaania elämäntapaa edustavat asukkaat 
eivät välttämättä kaipaa suurempaa asuntoa nykyiseen 
elämäntilanteeseensa. Kuitenkin toive tilavammasta 
asumisesta nousee voimakkaasti esiin vuokralaisten 
asumistoiveista, kun vuokralaiset sekä toivovat asun-
toihinsa lisätilaa että luettelevat lukuisia asumistoiveita, 
jotka vaativat toteutuakseen lisätilaa. Silti vuokralaiset 
tinkivät mieluummin asuntonsa neliöistä kuin maksa-
vat suurempaa vuokraa, joka ei ole kaikille vuokralaisille 
edes mahdollinen vaihtoehto.

Ratkaisu vuokralaisten asuntojen koon kasvattamiseksi 
heidän toivomallaan tavalla ei ole yksinkertaisesti tila-
vampien asuntojen rakentaminen, sillä tämä nostaisi 
asumiskustannuksia voimakkaasti. Jos vuokralaisille 
haluttaisiin tilavampia asuntoja, tarvittaisiin konsepteja, 
joilla nykyistä suurempien asuntojen hinnat ja vuokrat 
saataisiin pysymään kohtuullisella tasolla. Yksi mah-
dollisuus tällaisen toteutumiseksi voisi olla yhteisöllinen 
asuminen, jossa yhteiset tilat laajentavat asukkaiden 
elinpiiriä tulematta kuitenkaan kaikki yhden asuntokun-
nan maksettaviksi.

Kuva 3.28.  Tavoiteasunnon  ja nykyisen asunnon 
pinta-ala asunnon hallintamuodon mukaan.  Omakoti-

talossa asuvien lisätilatoiveet ovat pienimpiä, 
vuokra-asukkaiden suurimpia. 
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Yhteenveto

Urbaanin keskusta-asumisen suosio on noussut, mikä 
nähdään usein argumenttina pienempien asuntojen 
tuottamisen puolesta. Pääkaupunkiseudun pienissä 
asunnoissa asuvat asukkaat ovat kuitenkin keskimää-
räistä suomalaista asukasta tyytymättömämpiä asun-
tojensa kokoon. Keskustojen palvelut voivat kompen-
soida asunnon pientä kokoa, mutta vain tiettyyn rajaan 
asti, sillä palvelut lisäävät elinkustannuksia eivätkä 
välttämättä kuitenkaan korvaa kaikkia tilavamman 
asunnon ominaisuuksia kuten joustamista erilaisiin 
elämäntilanteisiin. 

Urbaaniin asumiseen mieltyneitä asukasryhmiä ovat 
etenkin yksinasujat ja nuoret. Myös ikääntyneet toivo-
vat usein asuntoa kaupungin keskustasta palvelujen 
ääreltä. Ilmiö on havaittavissa myös lapsiperheiden 
keskuudessa. Yhdelläkään näistä asukasryhmistä ei 
kuitenkaan korostu toive asua nimenomaan pienasun-
noissa. Kaikki asuntokunnat nuorista vanhoihin, yksi-
nasujista perheisiin, omistusasujista vuokralaisiin ja 
vähävaraisista varakkaisiin toivovat asuntoihinsa lisää 
tilaa. Tässä tarkastelussa ei löytynyt yhtäkään asukas-
ryhmää, joka toivoisi asunnoikseen pienempiä tai edes 
nykyisen kokoisia asuntoja. Silti asunnon nykyistä suu-
rempi koko ei ole yhtä oleellinen toive kaikille asunto-
kunnille. Esimerkiksi lapsuudenkodistaan muuttavilla 
nuorilla ei ole samanlaista tarvetta tilavalle asunnolle 
kuin perheenlisäystä odottavalla pariskunnalla.

Urbaanit asumistoiveet eivät kuitenkaan ainakaan vielä 
2000-luvun alussa ole valtavirtaa. Yleisimmin toivottu 
talotyyppi on pientalo. Tätä perustellaan yleensä luon-

nonläheisyydellä, rauhallisuudella ja omaan pihaan liit-
tyvillä toiveilla. Nämä toiveet ovat melko vastakkaisia 
sille, mitä keskustoissa asuminen on perinteisesti voi-
nut tarjota. 

Keskimäärin suomalaisten ihanneasunto on 114-neli-
öinen ja toivotuimmat huoneluvut kolme tai neljä huo-
netta. Keskimääräisiä toiveita noudattava asunto on 
huonelukuunsa nähden varsin väljä. Asunnoilta toivo-
taan etenkin hyvää varustetasoa ja omaa asuntosau-
naa. Myös esteettömyys sekä tilat harrastamiselle, 
työnteolle, säilyttämiselle ja sopivat tilat ruoanvalmis-
tukselle koetaan tärkeiksi. Lisätilaa asunnoissa haluttai-
siin käyttää lisähuoneisiin, suurempiin keittiöihin ja tila-
viin, helpommin kalustettaviin huoneisiin. Nämä toiveet 
piirtävät kuvaa tilavasta asunnosta.

Suuret asuntokunnat vaativat luonnollisesti asunnoil-
taan suurempaa pinta-alaa ja huonelukua kuin pienet 
asuntokunnat. On kuitenkin kyseenalaista ajatella, että 
asuntokunnan henkilöluvun ja asunnon pinta-alan välille 
voisi muodostaa matemaattisen kaavan, jonka avulla 
voitaisiin laskea kullekin asuntokunnalle ihanteellinen 
pinta-ala. 20-neliöisessä asunnossa asuvan yksinasujan 
asumisen laatu on tilallisesti huomattavasti heikompaa 
kuin 80-neliöisessä perheasunnossa asuvan nelihen-
kisen perheen. Asumisen tilallinen kokemus on näissä 
tilanteissa täysin erilainen – suuremmassa asunnossa 
asuntoon muodostuu parhaimmillaan lukuisia erilai-
sia tiloja ja paikkoja, kun pienemmässä voidaan jou-
tua tyytymään yhteen tilaan, joka sisältää suurimman 
osan asumistoiminnoista. Aputilojen osuus asunnon 

pinta-alasta korostuu pienimmissä asunnoissa. Tällöin 
asumisen tilallinen kokemus typistyy hotellihuonemai-
seksi – kuitenkin ilman hotellin palveluja.
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3.3 Asumisen nykytilanne 
Suomessa – asuntokanta ja 
asumisvalinnat

Kaikki alaluvussa 3.2 käsitellyt asukasryhmät halusi-
vat lisää tilaa asuntoihinsa. Tämä kertoo siitä, etteivät 
kaikki asumistoiveet ole toteutuneet – todellista asu-
misvalintaa tehdessä on jouduttu tekemään komp-
romisseja ihannetilanteen ja arjen realiteettien välillä. 
Tässä luvussa selvitetään tilastojen avulla, millainen 
kuva Suomen asuntokannasta piirtyy ja peilataan tätä 
kuvaa asukkaiden asumistoiveisiin ja -valintoihin. Pyrki-
myksenä on selvittää ongelmia, jotka täytyisi ratkaista, 
jotta asukkaiden toiveisiin vastaaminen olisi mahdol-
lista sekä pohtia, kenelle nykyistä tilavammista asun-
noista voisi olla hyötyä.

3.3.1 Tilastotietoa suomalaisten 
asumisesta

Asuntojen pinta-ala ja hinnat

Vuosi 2009 merkitsi käännekohtaa uusien asuntojen 
keskipinta-alakehityksessä. Tähän saakka pinta-alat 
olivat kasvaneet koko 2000-luvun alkupuoliskon ajan. 
2010-luvulla uusien asuntojen keskipinta-alat ovat las-
keneet. Pudotusta huippuvuoden keskipinta-alasta on 
jopa yli 30 neliömetriä. (Tilastokeskus 2019b.) Vuonna 
2008 alkanut taantuma näkyy asuntotuotannossa 
edelleen. 

Oma vaikutuksensa kehitykseen voi olla myös kaupun-
gistuvilla asumismieltymyksillä, joista kuitenkin löytyi 
vain vähän näyttöä asukkaiden toiveista alaluvussa 3.2. 
Asuntotuotanto on 2010-luvulla kerrostalovaltaistunut 
pientalojen kustannuksella (Tilastokeskus 2019a), mikä 
osaltaan selittää kehitystä, kun kerrostaloasunnot ovat 
keskimäärin pientaloasuntoja pienempiä. Koko asunto-
kannan tasolla asuntokuntien jakautuminen eri talotyyp-
peihin ei kuitenkaan juurikaan ole muuttunut 2000-luvun 
aikana (Tilastokeskus 2019f). 

Uusien asuntojen keskipinta-ala muuttuu melko 
nopeasti taloudellisen tilanteen ja trendien mukaan. Se, 
ettei pinta-alakehitys ole taantuman jälkeen kääntynyt 
nousuun viittaa kerrostalovaltaiseen pienasuntotren-
diin. Kuten edellä on havaittu, pienasunnot eivät kui-
tenkaan ole asukkaiden toiveissa. Niillä on kuitenkin 
asuntomarkkinoilla kysyntää, mikä kertoo esimerkiksi 
taloudellisen tilanteen tai elämänvaiheen aiheuttamista 
syistä valita pienasunto. 

Sekä asuntojen neliöhinnat että -vuokrat ovat nousseet 
koko 2010-luvun ajan (Tilastokeskus 2019l; Tilastokes-
kus 2019h), mikä asettaa lisää taloudellista painetta 
asumisratkaisun valintaan. Koska neliöhinnat nouse-
vat, pienimpien asuntojen velattomat myyntihinnat eivät 
laske uusien asuntojen keskikoon pienenemisestä huo-
limatta. Rakennusmääräykset asettavat rajansa sille 
kuinka pieniä pienimmät asunnot voivat olla. On kiin-
nostava kysymys, kenen etua nousevat neliöhinnat ja 
pienenevät asunnot palvelevat. Onko rakentaminen 
vastaavasti kallistunut vai tehdäänkö yhä pienemmillä 
asunnoilla yhä suurempia voittoja? Pienien asuntojen 
rakentaminen on neliöhinnaltaan tilavien asuntojen 
rakentamista kalliimpaa ainakin sikäli, että kalliita mär-
kätilaneliöitä täytyy rakentaa enemmän.

On kuitenkin muistettava, että asuntojen hinnat eivät 
ole nousseet kaikilla alueilla. Harvaan asutuilla alueilla 
kaupunkien ulkopuolella hinnat ovat 2000-luvulla laske-
neet. Sijainnin lisäksi asuinrakennusten ikä voi vaikut-
taa asunnon hinnanmuodostukseen. Junton mukaan 
(2008, 71) vanhimmat asunnot ovat kysyttyjä, mutta 
esimerkiksi 1960–70-lukujen lähiötaloissa sijaitse-
vien asuntojen hinta voi laskea tulevaisuudessa hei-
kon kysynnän vuoksi. Lisäksi tähän voi vaikuttaa se, 
että rakennukset tulevat peruskorjausikään. Halvem-
man hintansa vuoksi vanhemmat asuinrakennukset voi-
vat kuitenkin tarjota tilavampia asuntoja vähävaraisille. 
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Vaikka lähiötalojen ulkoasu voi olla karu, ovat asuntojen 
pohjaratkaisut usein hyviä.

Asuntojen pinta-ala talotyypeittäin

Uusien asuntojen keskipinta-alan pieneneminen näkyy 
hitaasti koko asuntokannassa. Kun tarkastellaan asun-
tojen koon kehittymistä talotyypeittäin, havaitaan, ettei-
vät asunnot ole juurikaan pienentyneet yhdessäkään 
talotyypissä. 2000-luvulla keskipinta-alan muutosno-
peus on vaihdellut huomattavasti vuosikymmenestä 
toiseen. 2010-luvulla asuntojen keskipinta-ala on kas-
vanut vain erillispientaloissa, joka on samalla ainoa talo-
tyyppi, jossa asunnot ovat koko asuntokannan keskiar-
voa suurempia. (Tilastokeskus 2018b.) Erillispientalojen 
keskimääräisten pinta-alojen kasvu selittää osaltaan 
sitä, että suomalaiset perheasunnot ovat eurooppalai-
sittain suuria, vaikka pienasunnot ovat muihin Euroo-
pan valtioihin verrattuna pieniä, kuten alaluvussa 3.1 
todettiin. 

Muissa talotyypeissä asuntojen keskimääräinen pin-
ta-ala on säilynyt samana tai jopa hieman laskenut 
2010-luvulla. Kerrostaloasunnoissa kehitys on ollut 
kaikkein hitainta, lähes olematonta jo vuosikymmen-
ten ajan. Keskimääräinen kerrostaloasunto on kuiten-
kin 56-neliöinen eli tilavan kaksion tai ahtaan kolmion 
kokoinen. (ibid.) 

On luonnollista, että asunnot ovat eri kokoisia eri talo-
tyypeissä. Silti on kiinnostavaa, että ainoastaan erillis-
pientaloissa sijaitsevien asuntojen keskipinta-alat ovat 
kasvaneet merkittävästi 2000-luvulla. Ollaanko muissa 
talotyypeissä saavutettu jo asuntojen järkevä maksimi-
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koko? Keskittyykö pienasuntojen tuotanto muihin talo-
tyyppeihin, kun suuremmista asunnoista kiinnostuneet 
asukkaat valitsevat mieluummin asunnon pientaloista? 
Kerrostaloissakin olisi varaa tuottaa monipuolisempia 
asuntoja, myös suurempia, jotka voisivat kiinnostaa eri-
laisia asukkaita, esimerkiksi urbaaneja lapsiperheitä.

Asukkaat jakautuvat talotyyppeihin ikäryhmittäin epä-
tasaisesti. Kerrostaloasuminen on ylivoimaisesti ylei-
sintä nuorilla ja harvinaisinta keski-ikäisillä. Ikääntyneillä 
muuttaminen palvelujen ääreen jälleen lisää kerrosta-
loasumisen yleisyyttä. Lisäksi esimerkiksi työllisyys 
vaikuttaa toteutuneisiin talotyyppivalintoihin. Työlliset 
asuvat kerrostaloissa huomattavasti muita ryhmiä har-
vemmin. (Pyykkönen 2013.) Asukkaat ajautuvat asun-
tomarkkinoilla eriarvoiseen asemaan talotyyppimiel-
tymystensä perusteella. Valinnanvaraa esimerkiksi 
suuremmissa kerrostalo- tai rivitaloasunnoissa voi olla 
vähän. 

Asuntojen koon erilaistuminen koskee paitsi talo-
tyyppejä, myös hallintamuotoja. Vuokra-asunnot ovat 
lähinnä yksiöitä ja kaksioita, omistusasunnot kaksi-
oita ja kolmioita. Vaikka omistusasuntojen pinta-ala 
kasvaa, vuokra-asuntojen pinta-ala pysyy ennallaan. 
(Juntto 2008, 72–73.) Vuokra-asunnoissa asunnon 
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koko vaikuttaa asumiskustannuksiin konkreettisesti, 
koska vuokrat hinnoitellaan usein asunnon pinta-alan 
mukaan. Tämä kannustaa asukkaita muuttamaan pie-
nempiin asuntoihin, mikä lisää pienasuntojen kysyntää 
vuokra-asunnoissa. 

Asuntojen pinta-alan eriytyminen hallintamuotojen 
mukaan voi aiheuttaa eriarvoistumista asukkaiden 
välillä. Jos omistusasunnot muuttuvat yhä tilavammiksi 
ja laadukkaammiksi vuokra-asuntoihin verrattuna, näyt-
täytyvät vuokra-asunnot vuorostaan yhä kurjemmassa 
valossa. Tällä voi olla vaikutuksensa myös vuokra-asun-
tovaltaisten asuinalueiden imagoon.

Asuntokanta – asuntojen pinta-ala ja 
huoneluku

Kun tutkitaan asuntokantaa asuntojen pinta-alan 
mukaan, huomataan, että 60–89-neliöiset asunnot ovat 
yleisimpiä. Myös 40–59-neliöiset ja 90–139-neliöiset 
asunnot ovat verrattain yleisiä. Yhteensä nämä kolme 
ryhmää edustavat kolmea neljäsosaa Suomen asun-
tokannasta. Pienimmät asunnot muodostavat siis siitä 
melko vähäisen osan. 2010-luvulla kuitenkin pienem-
mät, 20–39-neliöiset ja 40–59-neliöiset asunnot ovat 
alkaneet yleistyä suurempien asuntojen kustannuksella. 
2000-luvun alussa kehitys oli päinvastaista ja voimak-
kaimmin nousi suurimpien, yli 140-neliöisten asuntojen 
osuus. (SVT 2018, 12.) 

Erikokoisten asuntojen osuuksissa asuntokannasta 
ei kuitenkaan ole nähtävissä dramaattista muutosta, 
vaikka uusien asuntojen keskipinta-ala onkin laskenut 
voimakkaasti vuoden 2009 jälkeen. Tämä johtuu siitä, 

että uudistuotanto edustaa vain pientä osaa koko asun-
tokannasta ja muuttaa asuntokannan asuntojakaumaa 
siksi varsin hitaasti. Uusien asuntojen keskipinta-alojen 
kehityksen jatkuessa nykyisenlaisena voidaan ajautua 
tilanteeseen, jossa asuntojen keskipinta-ala alkaa pie-
nentyä myös koko asuntokannan tasolla. 

Ongelmaksi tilanne muodostuu asuntojen laadun kan-
nalta silloin, jos samalla pyritään sovittamaan yhä 
suurempia määriä huoneita yhä pienempiin neliöihin. 
Toisaalta myös pienimpien asuntojen tuottamisen yleis-
tyminen on ongelmallista, jos nämä asunnot ovat niin 
pieniä, etteivät niiden tilat riitä kohtuullisesti vakituiseksi 
asunnoksi edes yksinasujalle.

Yli 140-neliöiset asunnot ovat jatkaneet yleistymistään 
myös 2010-luvulla, joskin kehitys on viime vuosina 
tasaantunut (ibid.). Suurimpien asuntojen lisääntymi-
nen kompensoi pienempien asuntojen lisääntymistä, 
mikä osaltaan tasaa keskimääräistä asuntojen pin-
ta-alakehitystä tilastoissa. Todellisuudessa tämä kom-
pensaatio ei kuitenkaan jakaudu asukkaille tasaisesti, 
vaan kertyy lähinnä varakkaimmille asukkaille. Asunto-
jen pinta-alat eriytyvät. 

Itsessään asuntojen pinta-alojen eriytyminen ei ole 
negatiivista, jos kukin asuntokunta saa silti toteutettua 
asumistoiveitaan ja kaikille on tarjolla heille sopivia asu-
misvaihtoehtoja. Jos kuitenkin päädytään tilanteeseen, 
jossa pienimpiä asuntoja joudutaan valitsemaan olo-
suhteiden pakosta, lisää asuntojen pinta-alojen eriyty-
minen myös yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
Kuva 3.32.  Huoneistojen keskimääräinen pinta-ala talo-

tyypin mukaan 1988–2017.
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Eri kokoisten asuntojen suhteellisten osuuksien muu-
toksista huolimatta kaikkien asuntojen keskimääräinen 
pinta-ala ei ole juurikaan muuttunut 2000-luvulla. 2000-
luvun alusta asuntojen keskipinta-ala on Suomessa 
hieman noussut ollessaan vuonna 2017 79,8 neliötä 
ja vuonna 2000 76,5 neliötä. Suurimmillaan asuntojen 
keskipinta-ala oli vuosina 2014–2015, jolloin se oli 80,0 
neliötä. Asuntojen keskipinta-alan kasvun hidastumi-
nen on sinänsä historiallisesti merkittävää, sillä aiem-
min, 1960–1970-luvuilla asuntojen keskipinta-ala on 
voinut nousta jopa kymmenellä neliöllä kymmenessä 
vuodessa. (SVT 2018, 13.) Kestävällä pinta-alan kas-
vulla on toki rajansa, sillä yhä suurempien asuntojen 
lämmittäminen ja mahdollinen jäähdyttäminen vie pal-
jon energiaa. 

Kun pinta-alaltaan pienet asunnot ovat alkaneet yleis-
tyä 2010-luvulla, on ymmärrettävää, että näin on käynyt 
myös huoneluvultaan pienimmille asunnoille – yksiöille 
ja kaksioille. Tämä ei ole tapahtunut huoneluvultaan 
suurten, vaan keskikokoisten asuntojen kustannuksella. 
Kolmen ja neljän huoneen asuntojen suhteellinen osuus 
asuntokannasta on laskenut koko 2000-luvun ajan. Ne 
muodostavat silti yli 40 prosentin osuuden koko asun-
tokannasta ja ovat yhä yleisimpiä asuntotyyppejämme. 
(ibid.) 

Tilanne on muuttunut 2000-luvun alkuun verrattuna. 
Tuolloin suurimpien, yli viisihuoneisten asuntojen 
osuus kasvoi pienempien asuntojen kustannuksella. 
2010-luvulla suurimpien asuntojen osuus on säilynyt 
suunnilleen samana, jopa hieman laskenut. (ibid.) 
2000-luvulla koko 1900-luvun valinnut kehitys, jossa 
asunnot keskimäärin suurenivat, on taittunut. 

Kuva 3.33.  Asuntojen keskipinta-alan ja asumisväljyy-
den muutos Suomessa viisivuotisajanjaksoina vuosina 
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Vielä ei voida ennustaa, edustaako viime vuosien kehi-
tys historiallista käännekohtaa suomalaisten asuntojen 
keskipinta-alan ja keskimääräisen huoneluvun kehityk-
sessä, vai onko kyse vain väliaikaisesta kasvun hidastu-
misesta. Tilastotietojen tarkastelu useammalla tavalla 
on kuitenkin osoittanut saman asian: asuntojemme 
koko, sekä keskipinta-ala että keskimääräinen huone-
luku, ovat pienenemässä.

Asuntokunnat

Tarkastelemalla yksin asuntokantaa ei voida muodos-
taa kuvaa siitä, onko asuntojen pinta-ala- ja huonelu-
kujakauma asukkaille tarkoituksenmukainen. Seuraa-
vassa tarkastellaan asuntokuntien ominaisuuksia ja 
asumisväljyyttä erilaisten asuntokuntien ja elämänti-
lanteiden välillä. 

Tilastojen perusteella voidaan todeta, että muutok-
set asuntokannassa vastaavat asuntokuntien koossa 
tapahtuneita muutoksia. Suurimpien asuntokuntien 
osuus on laskenut ja pienimpien noussut. Asunto-
kuntien koko on pienentynyt sekä omistus että vuok-
ra-asunnoissa 2000-luvun alusta 2010-luvulle tultaessa. 
Kehityksessä on kuitenkin eroja hallintamuotojen välillä. 
Omistusasujissa sekä yhden että kahden hengen talou-
det ovat yleistyneet. Vuokra-asujissa vain yksin asuvat 
asuntokunnat ovat lisääntyneet muiden asuntokunta-
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tyyppien kustannuksella. Odotetusti vuokra-asunnoissa 
asuvat asuntokunnat ovat omistusasunnoissa asuvia 
pienempiä. (Tilastokeskus 2019e.)

On kiinnostavaa, että yhden ja kahden hengen asunto-
kunnat ovat yleisimmät asuntokuntatyypit sekä omis-
tus- että vuokra-asunnoissa. Suhteet näiden välillä kui-
tenkin vaihtelevat – omistusasunnoissa kahden hengen 
taloudet ovat yleisimpiä, kun vuokra-asunnoissa ylei-
simpiä ovat yksinasujat. (ibid.) Kuten edellä on todettu, 
omistusasumisella on Suomessa symboliarvoa. Suurin 
osa asuntokunnista hakeutuu omistusasuntoon, jos se 
on taloudellisesti mahdollista, vaikka myös vuokralai-
suus voi olla elämäntapa. Suuremmilla asuntokunnilla 
on käytettävissään enemmän varallisuutta muuttaa 
omistusasuntoon. Tämän lisäksi se, että vuokra-asun-
tokanta on pienasuntovaltainen, vaikuttaa siihen, että 
vuokralla asuvat asuntokunnat ovat omistusasunnoissa 
asuvia pienempiä. On vaikea sanoa, kumpi vaikuttaa 
enemmän kumpaan. Asuuko vuokra-asunnoissa pie-
niä asuntokuntia siksi, että vuokra-asunnot ovat pieniä 
vai ovatko vuokra-asunnot pieniä siksi, että vuokralle 
hakeutuu pieniä asuntokuntia?

Asuntojen huonelukua tarkasteltaessa esiintynyt kehi-
tys pienimpien asuntojen yleistymisestä ei täysin näy 
asuntokuntajakaumaa tutkittaessa – asuntokunnat 
eivät ole pienentyneet samaa tahtia asuntojen kanssa. 
Asuntojen huoneluvun vähenemiseen on siis myös 
muita syitä kuin asuntokuntien pieneneminen. Asunto-
sijoittamisen yleistyminen on todennäköisesti vaikutta-
nut ilmiöön. 

Asumisväljyys

Ahtaasti asuminen määritellään 2000-luvun Suomessa 
tilanteeksi, jossa asunnossa asuu enemmän kuin yksi 
henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huone-
lukuun (SVT 2018, 13). Määritelmä ei huomioi asun-
non pinta-alaa. Määritelmän mukaan yksinasujat eivät 
koskaan asu ahtaasti, sillä jopa 20 neliön miniyksiössä 
heillä on käytössään yksi huone henkilöä kohti. Tilaa säi-
lyttämiselle, ruoanvalmistukselle ja oleskelulle on kui-
tenkin näin pienessä asunnossa varsin niukasti. Määri-
telmä asettaa samaa asuntotyyppiä edustavat asunnot 
aina samalle viivalle riippumatta asunnon pinta-alasta 
tai muista ominaisuuksista. Esimerkiksi kahden hengen 
talous asuu määritelmän mukaan ahtaasti 40-neliöi-
sessä yksiössä, mutta tarpeeksi väljästi 35-neliöisessä 
kaksiossa, vaikka tilaa on todellisuudessa käytössä 
vähemmän. 

Keskipinta-alaltaan yhä pienemmät asunnot eivät näy 
ahtaasti asuvien määrää käsittelevissä tilastoissa, sillä 
ahtaasti asuvien asuntokuntien ja henkilöiden luku-
määrä on laskenut lähes koko 2000-luvun ajan. Asuin-
pinta-ala sekä henkilöä että asuntokuntaa kohti on 
kasvanut. Kasvu on kuitenkin hidastunut 2010-luvulla. 
Vuosien 2012–2014 välillä ahtaasti asuvien asuntokun-
tien ja henkilöiden määrä jopa kasvoi, mutta on sittem-
min kääntynyt jälleen laskuun. (Tilastokeskus 2019c.) 

Kuva 3.36. Asuntokunnat henkilömäärän ja asunnon 
hallintamuodon mukaan Suomessa vuosina 2007 ja 
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2000-luvun alussa ahtaasti asuvien asuntokun-
tien määrä väheni huomattavasti nopeammin kuin 
2010-luvulla, jolloin väheneminen on lähes pysähtynyt. 
Vuonna 2017 ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 8,3% kai-
kista asuntokunnista ja ahtaasti asuvia henkilöitä 16,8% 
väestöstä (ibid.). Se, että ahtaasti asuvia henkilöitä on 
suhteessa tuplasti enemmän kuin asukkaita viittaa sii-
hen, että ahtaasti asuminen on odotetusti yleisempää 
suurilla asuntokunnilla kuin pienillä. 

Keskimääräinen neliömäärä kutakin asuntokuntaa kohti 
kasvaa hitaasti ja on vuosien 2016–2017 välillä jopa 
laskenut. Tämä voi johtua pienasunnoissa asuvien yksi-
nasuvien määrän kasvusta, sillä heillä on yleensä asun-
tokuntaa kohti käytössään vähemmän pinta-alaa kuin 
perheillä, vaikka henkilöä kohti pinta-alaa saattaakin olla 
enemmän. Lankisen mukaan (2008, 21) merkittävä osa 
asumisväljyyden kasvusta johtuukin asuntakuntakoon 
pienenemisestä. 

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan

Asuntokuntien koon ja asuntojen huoneluvun tarkastelu 
paljastaa osin yllätyksettömiä tietoja. Yksiöt ja kaksiot 
keskittyvät pienimmille, yhden ja kahden hengen talouk-
sille. Muilla asuntokunnilla ne ovat harvinaisia. Pienten 
asuntokuntien yleisyydestä kertoo se, että vaikka pie-
nasunnot ovat yleisiä vain pienillä asuntokunnilla, muo-
dostavat ne kuitenkin suuren osan kaikkien asuntokun-
tien asunnoista. Suuria asuntokuntia on varsin vähän 
suhteessa kaikkien asuntokuntien määrään. (Tilasto-
keskus 2019d; Tilastokeskus 2019g.) 

Asuntojen keskimääräinen huoneluku kasvaa sitä suu-
remmaksi, mitä suuremmasta asuntokunnasta on kyse. 
On kuitenkin yllättävää, että yksiöiden ja kaksioiden 
osuus ei lähesty nollaa suuremmillakaan asuntokun-
nilla. Kaikista yli viiden hengen asuntokunnista kaksi-
oissa asuu noin 4–5 prosenttia. Yksiöissäkin asuu noin 
prosentti näistä asuntokunnista. Kolmiot ovat vielä tätä-
kin yleisempiä, vaikka nekin ovat yli viisihenkisille asun-
tokunnille ahtaita. (Tilastokeskus 2019d.) 

Ahtaasti asuminen on suurissa asuntokunnissa huo-
mattavasti pienempiä asuntokuntia yleisempää. Teol-
listumisen alkuaikojen ahtaasti asumisen ongelmat 
eivät ole Suomessa täysin selätettyjä, vaikka ne ovat 
2000-luvulla varsin harvinaisia. Esimerkiksi kuusihen-
kisiä talouksia asuu yksiöissä 285 kappaletta, joka 
vastaa noin promillen kymmenesosaa kaikista Suo-
men asuntokunnista. Eri kokoisten asuntokuntien toi-
sistaan poikkeavaa tilannetta kuvaa se, että yli viiden 
hengen talouksista suurin osa asuu ahtaasti, kun pie-
nimmissä asuntokunnissa ahtaasti asuvia on vain muu-
tamia prosentteja. Suurimmat asuntokunnat ovat kui-
tenkin erittäin harvinaisia verrattuna pienimpiin, minkä 
vuoksi koko maan tasolla ahtaasti asuminen ei ole kovin 
yleistä. Esimerkiksi suurimmissa, yli seitsenhuoneisissa 
asunnoissa asuvia yli seitsemän hengen talouksia on 
lukumääräisesti vähemmän kuin vastaavaa huonelukua 
edustavissa asunnoissa asuvia yksinasujia. (ibid.)

Kuva 3.37.  Ahtaasti asuvat asuntokunnat ja henkilöt 
sekä keskimääräinen asuinpinta-ala asuntokuntaa ja 
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Asumisväljyyttä voidaan tarkastella asuntojen huonelu-
vun ohella myös pinta-alana, joka kullakin asukkaalla on 
keskimäärin käytettävissään. Tällöin havaitaan odote-
tusti, että asunnoissa on pinta-alaa asukasta kohti sitä 
enemmän, mitä pienempi asuntokunta on. Asunnon 
koko kasvaa perheen kokoa hitaammin. (Tilastokeskus 
2018a.) Tämä vastaa edellä todettuja tietoja eri kokois-
ten asuntokuntien asuntojen huoneluvuista.

Kaikkien asuntokuntien asumisväljyys on kasvanut 
1980-luvulta nykypäivään tultaessa. Pienillä asunto-
kunnilla se on kasvanut nopeammin kuin suurem-
milla, joiden asumisväljyyden kehitys on pysähtynyt 
2010-luvulla. Joillakin asuntokunnista keskimääräinen 
pinta-ala asukasta kohti on viime vuosina jopa laskenut. 
Tämä koskee yksinasujia ja yli viiden hengen talouksia. 
(ibid.)

Kuten edellä on havaittu, yksinasujien asunnot ovat huo-
neluvultaan muiden asuntokuntien asuntoja pienempiä. 
Yksinasujat asuvat kuitenkin huimasti muita asunto-
kuntia väljemmin (ibid.). Backmanin mukaan (2016b, 
59) vuonna 2012 tehdyssä kyselytutkimuksessa selvisi, 
että yksinasujien kodit olivat keskimäärin 54,1 neliöi-
siä. Muilla asuntokunnilla oli asunnoissaan keskimäärin 
85,5 neliötä. Tämä vastaa melko hyvin alaluvussa 3.2 
todettua yksinasujien keskimäärin toivomaa asuntoko-
koa, joka on 40–59 neliötä. Monet yksinasujat halusivat 
kuitenkin asua tätä tilavammin.

Pienien asuntokuntien asuinpinta-alan kasvaminen 
2000-luvulla ei johdu uusista, entistä suuremmista 
asunnoista kuten edellä esillä olleesta tilastotiedosta 
voidaan päätellä. Sen sijaan syynä on todennäköisem-

min väestön ikääntyminen. Lasten muuttaminen pois 
kotoa ja leskeksi jääminen kasvattavat asumisväljyyttä. 

Tilastotiedon valossa eniten lisätilaa asuntoihinsa tar-
vitsisivat suurimmat asuntokunnat. Heidän kohdallaan 
asumisväljyyden kasvattaminen on kuitenkin vaikeinta: 
jotta asumisväljyys voisi kasvaa neliöllä henkilöä kohti 
yksinasuja tarvitsee asuntoonsa vain yhden neliön, kun 
kuuden henkilön talous tarvitsee kuusi neliötä. Suu-
ret asuntokunnat ovat yleensä perheitä, joten tuloja ei 
välttämättä ole käytettävissä juurikaan yksinasujia tai 
etenkään pariskuntia enemmän asuntokunnan suurem-
masta koosta huolimatta, mikä entisestään vaikeuttaa 
asumisväljyyden lisäämistä.

Kuva 3.38.  Asuntokunnat koon ja asunnon huoneluvun 
mukaan Suomessa 2017. Keittiöitä ei ole laskettu huone-

lukuun. Koska kuvaaja ei huomioi asunnon pinta-alaa, 
lukuja voivat vääristää huonelukuunsa nähden 

suuret ja pienet asunnot, joissa on 
suuria avotiloja. Tällaiset asunnot ovat 

Suomessa kuitenkin harvinaisia.
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Asumisväljyyden kasvaminen ei ole itseisarvo – asuk-
kaat tuskin pohtivat omaa asumisväljyyttään asukasta 
kohti jyvitettynä pinta-alana tai huonelukuna. Sen sijaan 
tärkeää on se, että asunto on asukkaalleen tarkoituksen-
mukainen ja että se vastaa edes suurimmaksi osaksi 
asukkaansa asumistoiveita. Lisätila ei automaattisesti 
tee asunnon pohjaratkaisusta hyvää – lisäksi tarvitaan 
hyvää asuntosuunnittelua ja sopivat olosuhteet, esi-
merkiksi kerrostalossa kohtuullinen runkosyvyys, hyvät 
ilmansuunnat ja sopiva korttelin tai rakennuksen muoto. 
Tästä huolimatta huonelukuun verrattuna pieni pinta-ala 
voi aiheuttaa sen, että pohjaratkaisusta tulee huono. 
20-neliöinen yksiö, 35-neliöinen kaksio tai 50-neliöinen 
kolmio ovat harvoin tilallisesti ja toiminnallisesti yhtä 
laadukkaita kuin vastaavasti 35-neliöinen yksiö, 50-neli-
öinen kaksio ja 70-neliöinen kolmio. Tilavampien asun-
tojen tarjoamia mahdollisuuksia pohditaan alaluvussa 
3.4.

 Asuntokunnat ikäryhmittäin

Asuntokuntien tutkiminen ikäryhmien mukaan paljastaa 
muutaman itsestään selvän asian. Suurimmat asunto-
kunnat ovat yleisimpiä 35–44-vuotiaiden ja 45–54-vuo-
tiaiden ikäryhmissä. Nämä asuntokunnat ovat yleensä 
lapsiperheitä. Lisäksi havaitaan, että yksi- ja kaksihen-
kiset asuntokunnat ovat yleisimpiä kolmessa yli 55-vuo-
tiaassa ikäryhmässä. Ne ovat suhteessa yhtä yleisiä 
myös nuorimmassa, alle 24-vuotiaiden ikäryhmässä. 
(Tilastokeskus 2019g.) 

Asuntokunnat ovat pienimmillään juuri vanhempien 
luota itsenäistymisen jälkeen sekä lasten muutettua 
pois kotoa. Suurin ero nuorimpien ja vanhimpien asun-

tokuntien välillä onkin se, että nuorimmissa nimen-
omaan yksinasujia on suhteessa eniten, kun vanhim-
missa ikäryhmissä kaksihenkisten asuntokuntien 
suhteellinen osuus on paljon suurempi. Suurimmillaan 
niiden määrä on 55–74-vuotiaiden ikäryhmissä. (ibid.) 
Tietojen perusteella huoneluvultaan pienet asunnot lie-
nevät kysytyimpiä juuri nuorimmilla ja vanhimmilla, kun 
taas huoneluvultaan suuria asuntoja tarvitaan lähinnä 
25–54-vuotiaiden ikäryhmissä.

Ikääntyneitä asuntokuntia on paljon verrattuna muihin 
asuntokuntiin (ibid.). Tässä näkyy suurien ikäluokkien 
ikääntymisen vaikutus. Tämä vaikuttaa osaltaan asu-
misväljyyden kehitykseen: kun ikääntynyt jää leskeksi 
tai kun lapset muuttavat pois kotoa, voi pienikin asunto-
kunta jäädä asumaan suureen perheasuntoon. 

Seuraavassa käsitellään kahden hengen talouksia ikä-
ryhmittäin esimerkkinä siitä, miten ikääntyminen vai-
kuttaa asuntojen kokoon tietyssä asuntokuntatyypissä. 
Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen vuoden 2011 
tilastotietoja, joita Pyykkönen on taulukoinut artikkelis-
saan (2013). 

Valtaosa kahden hengen asuntokunnista asuu kaksi-
oissa, kolmioissa ja neljän huoneen asunnoissa. Vain 
nelisen prosenttia asuu ahtaasti yksiöissä. Vajaa kuu-
dennes asuu varsin väljästi suuremmissa kuin viiden 
huoneen asunnoissa. (Tilastokeskus 2011, cit. Pyykkö-
nen 2013.) Keskimäärin ahtaasti asumisen ongelma ei 
siis ole kovin suuri. 
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Kuva 3.40. Asuntokunnat vanhimman iän ja henkilö-
määrän mukaan Suomessa 2017.

Pienimmät asunnot keskittyvät nuorimmille, 16–25-vuo-
tiaille asuntokunnille. Heillä ahtaasti asuminen on ylei-
sempää kuin vanhemmilla kahden hengen talouksilla. 
Iän karttuessa asuntojen koko kasvaa ja asuminen kak-
sin kolmiossa tai neljän huoneen asunnossa yleistyy. 
Yli 35-vuotiaat kahden hengen taloudet asuvat niissä 
jo yleisemmin kuin pienasunnoissa. Suurimmat, yli nel-
jän huoneen asunnot ovat yleisimpiä 56–65-vuotiailla 
kahden hengen talouksilla. Samassa ikäryhmässä pie-
nasuntojen osuus on pienin. Keski-ikäiset asuvat paitsi 
muita ikäryhmiä tilavammin, myös muita useammin 
omistusasunnoissa. Yli 76-vuotiailla pienasunnoissa 
asuminen kuitenkin yleistyy jälleen hieman. (ibid.) Nuo-
rena asumiseen on käytettävissä niukasti varallisuutta, 
kun taas keski-ikäisenä sitä on kertynyt jo enemmän 
ja on ilmennyt sekä tarve että mahdollisuus muuttaa 
perheasuntoon.

Yksiöiden ja kaksioiden osuus kahden hengen talouk-
sien asunnoista pienenee aina 65–75-vuotiaiden ikä-
ryhmään saakka. Kiinnostavasti yli 65-vuotiailla näiden 
asuntotyyppien yleisyys jälleen kasvaa. Silti yli myös 
65-vuotiailla kahden hengen talouksilla yleisimmät 
asuntotyypit ovat kolmioita ja neljän huoneen asuntoja. 
Kolmioiden suhteellinen osuus kasvaa 65-ikävuoden jäl-
keen suurempien asuntotyyppien kustannuksella. (ibid.) 
Kyse voi olla esimerkiksi vanhuuden tuomien terveyson-
gelmien aiheuttamasta muutosta entisestä perheasun-
nosta pienasuntoon lähemmäs palveluja. 

Tilastotietoja tutkiessa on muistettava, että kahden hen-
gen taloudet ovat useimmiten suhteessa varakkaimpia 
etenkin, kun asukkaat ovat työiässä. Tällöin asuntokun-
nissa on yleensä sekä kaksi tulonsaajaa että kulutta-

jaa. Tämä jättää liikkumavaraa myös asumistoiveiden 
toteuttamiselle. Suurempien asuntokuntien asuntojen 
tarkastelu ikäryhmittäin voisi tuottaa varsin erilaisen 
tuloksen. 

Tulosten perusteella tilavampia asuntoja kaipaisivat 
etenkin nuorimmat ja kenties kaikkein vanhimmat asun-
tokunnat, jotka tilastojen valossa joutuvat joskus muut-
tamaan perheasunnostaan varsin pieniin, jopa ahtai-
siin asuntoihin. Kahden hengen talouksista yhdelläkään 
ikäryhmällä ei kuitenkaan ole hälyttävää tarvetta suu-
remmille asunnoille, sillä ahtaasti asuminen on keski-
määräistä harvinaisempaa. Nuorten ahtaasti asuminen 
näyttää jäävän kahden hengen talouksilla väliaikaiseksi 
ilmiöksi.

Vuonna 2011 asuntojen keskipinta-ala oli Suomessa 
81,1 neliötä ja huoneluku keskimäärin kolme huonetta. 
Tätä pienempiä asunnot olivat nuorilla ja ikääntyneillä. 
Esimerkiksi 20–25-vuotiailla pinta-alaa oli käytössä 
keskimäärin 51,1 neliötä ja huoneita 1,9. Vastaavasti 
yli 75-vuotiailla neliöitä oli 72,3 ja huoneita 2,7. Muita 
tilavammin asuvilla 36–45-vuotiailla asunnoissa oli kes-
kimäärin 93,2 neliötä ja 3,4 huonetta. (Pyykkönen 2013.) 
Erot asunnon koossa ikäryhmien välillä ovat siis varsin 
suuria ja vaihtelevat elämäntilanteesta toiseen. Vähiten 
tilavammille asunnoille olisi silkan asunnon koon kautta 
tarkasteltuna tarvetta keski-ikäisillä. Toisaalta asunto-
kunnat, joiden viitehenkilö on keski-ikäinen, ovat usein 
lapsiperheitä, joiden asumisväljyys on pienempiä asun-
tokuntia alhaisempi.
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Asunnon keskipinta-ala ikäryhmän mukaan nousee 
36–45-vuotiaiden ikäryhmään saakka, minkä jälkeen 
se alkaa laskea. Ikääntyneet asuvat silti moninkertai-
sesti nuorimpia ikäryhmiä suuremmissa asunnoissa. 
Asumisväljyys kuitenkin nousee johdonmukaisesti iän 
karttuessa, sillä vaikka ikääntyneiden asunnot ovat kes-
ki-ikäisten asuntoja pienempiä, sitä ovat myös heidän 
muodostamansa asuntokunnat. (Juntto 2007, 23; Tilas-
tokeskus 2011, cit. Pyykkönen 2013). Ikääntyneiden 
asunnoissa on siis enemmän pinta-alaa henkilöä kohti 
kuin muilla ikäryhmillä.

Myös asukkaiden työllisyystilanne luo välillisesti huo-
mattavia eroja asuntojen keskipinta-aloihin eri asunto-
kuntien välillä. Työllisten asunnot ovat odotetusti suu-
rimmat. Heillä asuntojen keskipinta-ala oli vuonna 2011 
87,4 neliötä, työttömillä 63,3 neliötä. Keskimäärin työl-
lisillä oli asunnoissaan lähes kokonainen asuinhuone 
enemmän kuin työttömillä. Muut asuntokuntaryhmät 
jäävät asuntojen keskipinta-alassa työllisistä kauas jäl-
keen. Työllisten asuntojen keskipinta-ala nousee voi-
makkaasti aina 36–45-vuotiaiden ikäryhmään saakka. 
Tämän jälkeen se kääntyy laskuun noustakseen jälleen 
yli 66-vuotiailla työllisillä. (Tilastokeskus 2011, cit. Pyyk-
könen 2013.) Todennäköisesti työlliset, jotka pysyvät 
työelämässä senkin jälkeen, kun eläkkeelle jääminen 
olisi mahdollista, ovat hyvätuloisia. 

Kuten alaluvussa 3.2 todettiin, varakkaimpien ja suu-
rituloisimpien asuntokuntien asunnot ovat suurimpia. 
Erot kuitenkin kaventuvat, kun mitataan keskimääräistä 
pinta-alaa asukasta kohti, sillä suurituloisimmat asun-
tokunnat ovat keskimäärin myös henkilöluvultaan suu-
rempia. Työikäiset, perheelliset asuntokunnat asuvat 

keskimäärin muita ahtaammin suuremmista asun-
noista huolimatta. Suurituloisimpien asuntokuntien 
asumisväljyys on kuitenkin lähes kaksinkertainen pieni-
tuloisten asumisväljyyteen verrattuna. (Juntto 2007, 23; 
Pyykkönen 2013.) 

Pienimpiä asunnot ovat odotetusti vähävaraisimmilla 
asuntokunnilla, joita työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat 
yleensä edustavat. Opiskelijoilla asunnon keskipinta-ala 
nousee kuitenkin voimakkaasti iän karttuessa – elä-
keläisillä ja työttömillä kehitys on vaisumpaa. (Tilasto-
keskus 2011, cit. Pyykkönen 2013.) Vähävaraisimmista 
asuntokunnista jopa yli kolme neljännestä asuivat 2000-
luvun alkupuolella yksiöissä ja kaksioissa, kun varak-
kaimmista asuntokunnista yksiöissä asuu vastaavasti 
vain prosentti – tavallisesti heidän asuntonsa on vähin-
tään neljä huonetta ja keittiö (Juntto 2007, 21). 

Kuva 3.41. Kahden hengen asuntokuntien huoneluvut 
viitehenkilön (vanhimman asukkaan) iän mukaan 

Suomessa vuonna 2011. 
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Erot asumistasossa ovat siis suuria paitsi asukkaiden 
iän, myös työllisyystilanteen ja toiminnan mukaan. Tie-
tojen valossa etenkin kohtuuhintaisille tilavammille 
asunnoille voisi olla kysyntää, sillä työlliset, parempitu-
loiset asuntokunnat näyttäisivät jo saavuttavan melko 
kookkaita, keskimäärin 90–100-neliöisiä asuntoja 
(Tilastokeskus 2011, cit. Pyykkönen 2013). Alaluvussa 
3.2 eriteltyjen asumistoiveiden valossa on epätoden-
näköistä, että vähävaraisten tilantarve asunnoissa olisi 
huomattavasti varakkaita pienempi. Kuten edellä on 
todettu, asuntojen pienentäminen ei saisi jäädä ainoaksi 
keinoksi kohtuullistaa asumiskuluja tai myyntihintoja. 
Vaikka asunnon koon pienentäminen laskeekin myyn-
tihintoja ja vuokria, ei vähävaraisten asuttamista lähtö-
kohtaisesti pienempiin asuntoihin asuntokunnan kokoa 
ja toiveita huomioimatta ole kohtuullista, vaan omiaan 
lisäämään eriarvoisuutta.  
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Kuva 3.42. Asunnon keskimääräinen pinta-ala asun-
tokunnan viitehenkilön iän ja pääasiallisen toiminnan 
mukaan vuonna 2011. Jotkin kuvassa esitetyt asunto-

ryhmät ovat marginaalisia. Esimerkiksi iäkkäitä opiskeli-
joita ja nuoria eläkeläisiä on varsin vähän, joten kuvassa 

esitettyihin tietoihin on näiden ikäryhmien osalta suh-
tauduttava varauksella. Tämä eslittää esimerkiksi 

16–19-vuotiaiden eläkeläisten vanhempia eläkeläisiä 
suurempia asuntoja. Toisaalta esimerkiksi yli 65-vuoti-

aita työttömiä tai yli 76-vuotiaita työllisiä ja opiskelijoita 
ei ryhmien määritelmän vuoksi ole lainkaan. 
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3.3.2 Asumisvalinnat – mikä estää 
asumistoiveiden toteutumisen?

Asumisvalintojen taustalla

Alaluvussa 3.2 todettiin asumistoiveiden olevan toteu-
tumattomia unelmia. Todellisia, toteutuneita asumisrat-
kaisuja kuvaavat asukkaiden tekemät asumisvalinnat. 
Toteutumattomien toiveiden taustalla vaikuttaa ainakin 
kolme pääasiallista syytä: asuntokunnan taloudellinen 
tilanne, asuntokannan asettamat rajoitteet sekä asunto-
kuntakohtaisesti vaihtelevat käytännön syyt. Jälkimmäi-
siä voivat olla esimerkiksi terveystilanne, elämäntilanne 
tai asuntokunnan toiveidensa välillä tekemät kompro-
missit. Osa asumistoiveista kohdistuu myöhempään 
elämänvaiheeseen, joten ne näyttäytyvät kysyttäessä 
toteutumattomilta (Juntto 2007, 102). Lapintie ja Hasu 
toteavat (2010, 176), että asukkaat kokevat yleensä 
tilanteensa useiden mahdollisuuksien summaksi yhden 
vaihtoehdon tai toiveen sijaan.

Pääosin asumisvalinnat toteutuvat tai jäävät toteutu-
matta asuntomarkkinoilla. Maksaessaan asunnostaan 
tietyn hinnan, asukkaat paljastavat asumismieltymyk-
sensä. Tulotaso määrittää, millaisia asumisvaihtoeh-
toja asukkaalle on tarjolla. Tulotason kautta asukkaan 
valintamahdollisuudet linkittyvät elämänvaiheisiin, sillä 
tulohuippu saavutetaan keskimäärin 50–55-vuotiaina. 
Eläkkeelle siirtymisen jälkeen tulot pienenevät, mutta 
omistusasunto säilyy asuntokunnan käytössä edelleen. 
(Lankinen 2008, 36; Kyttä et al. 2010a, 109.) 

Asukkaiden tekemät valinnat eivät varsinaisesti ole 

pakotettuja, mutta vain harvat voivat valita asuntonsa 
täysin vapaasti. Asumisvalintojen tekeminen on toi-
veiden yhteensovittamista arjen realiteetteihin. Asun-
tokunnat joutuvatkin asumisvalintoja tehdessään eri-
arvoiseen asemaan. Pienituloisten ei ole yhtä helppo 
toteuttaa asumistoiveitaan kuin suurituloisten. Kaikille 
asumisvalintojen tekeminen ei edes ole mahdollista, 
kun vaihtoehtoja on vähän. (Backman 2016a, 36–37; 
Juhila et al. 2016, 20–21; Pyykkönen 2013.) Asuntokun-
nan koon ja iän mukaan tarkastelu ei enää olekaan yhtä 
suoraviivaista – esimerkiksi ikääntyvillä varallisuuden 
kertyminen helpottaa asumisvalintoja, mutta terveyson-
gelmat voivat asettaa niille rajoitteita.

Junton mukaan (2008, 94) asumisvalintoihin voivat 
vaikuttaa tulojen, asuntokuntatyypin ja iän ohella esi-
merkiksi liikkuvuuteen, perhe- tai työkeskeisyyteen, 
kaupunkimaisuuteen tai maaseutumaisuuteen sekä 
ekologisuuteen tai näyttävä kulutukseen liittyvät mielty-
mykset. Asukkailla on laaja kirjo arvoja, joiden pohjalta 
he tekevät asumisratkaisujaan. Tämän vuoksi myös 
asuntokannan olisi oltava monipuolista, jotta mahdolli-
simman monen asumistoiveet voisivat toteutua. 

Mikä estää asumistoiveiden toteutumisen?

Asumisvalintoihin vaikuttavat syyt vaihtelevat asunto-
kuntakohtaisesti. Seuraavassa pyritään saamaan tar-
kempi kuva asumistoiveiden toteutumista estävistä 
tekijöistä: taloudellisista syistä, asuntokannan asetta-
mista rajoitteista ja käytännön syistä. 

Taloudelliset syyt ovat kenties yleisimmin asumistoi-
veiden toteutumista estäviä tekijöitä. Asuntojen yhä 
korkeammalle nousevat hinnat ja vuokrat ovat haas-
teita asukkaiden asumisvalinnoille. Tulot ja varallisuus 
asettavat rajoitteita kaikille asumistoiveille aina hallinta-
muodosta talotyyppiin. Alaluvussa 3.2 toivotuimmaksi 
talotyypiksi paljastui erillispientalo ja hallintamuo-
doksi omistusasuminen. Samalla nämä ovat kutakuin-
kin asuntomarkkinoiden kalleimpia vaihtoehtoja – toki 
sijainnista riippuen. Pyykkönen toteaakin (2013) tuloihin 
olennaisesti vaikuttavan työllisyyden olevan keskeinen 
asumista määrittelevä tekijä. Kuten edellä on todettu, 
tulojen ja varallisuuden vähäisyys vaikeuttaa asumistoi-
veiden toteuttamista työttömien lisäksi etenkin nuorilla 
asuntokunnilla.

Taloudelliset tekijät asumisvalintojen taustalla ovat kyt-
köksissä asuntomarkkinoihin. Hintojen jyrkät nousut ja 
laskut talouden suhdanteiden muuttuessa ovat ongel-
mallisia etenkin omistusasujille. Suhdanteilla on vaiku-
tuksensa myös asuntokantaan, etenkin asuntotuotan-
non määrään. Suhdannevaihtelut ovatkin hidastaneet 
asumistason – asumisväljyyden ja asuntojen varuste-
tason – paranemista Suomessa. Asukkaiden tulojen 
ja yleinen talouden kehitys ennakoivat asuntokysyntää. 
(Juntto 2008, 14–15; 58.) Juntto ennusti vuonna 2008 

(17), että eri tuloryhmille syntyvät omanlaisensa asun-
tomarkkinat, jotka palauttaisivat säätyasumisen ilmiön 
takaisin Suomeen. 

Tietyssä mielessä ennustuksen voi katsoa toteutuneen. 
Esimerkiksi Helsingissä on asuinalueita, joihin ei pieni-
tuloisena tai vähävaraisena voi käytännössä muuttaa. 
Kookkaan asunnon ostaminen tai vuokraaminen Hel-
singin kantakaupungista vaatii jo hyvin suuria tuloja. 
Toisaalta hinnat kaupungin sisällä vaihtelevat voimak-
kaasti: Pohjois- tai Itä-Helsingistä voi saada perheasun-
non samalla tai jopa huokeammalla hinnalla kuin yksiön 
kantakaupungista. Helsingissä keskituloinenkin asukas 
joutuu valitsemaan asunnon koon ja sijainnin väliltä. 

Asuntokuntien mahdollisuudet hankkia nykyistä tila-
vampia asuntoja ovat siis rajalliset. Toisaalta kaikille 
asukkaille asuminen ei ole elämän keskipiste. Asukkai-
den välillä on eroja siinä, paljonko asumiseen halutaan 
rahallisesti panostaa ja osalle on tärkeämpää kuluttaa 
varoja muihin elämän osa-alueisiin kuin asumiseen. 
Asukasbarometrissä neljä viidestä vastaajasta piti 
alhaisia asumiskustannuksia melko tai erittäin tärkeänä 
asunnonvalintakriteerinä. (Kyttä et al. 2010a, 109–110; 
Strandell 2017, 136.) 

Asumisesta säästämällä voi vapauttaa merkittäviä 
varoja elämän muille osa-alueille. Tämä voi olla esi-
merkiksi urbaanien asukkaiden valinta, jolloin heille jää 
enemmän rahaa käytettäväksi kaupungin palvelujen 
hyödyntämiseen, matkusteluun tai muihin kiinnostuk-
sen kohteisiin. Toisaalta kaupungeissa asuminen on 
kallista, joten asumisestaan voi joutua maksamaan rei-
lusti, vaikka asuisi pienessäkin asunnossa. On kuitenkin 
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selvää, ettei suurempi asunto ole oleellinen toive asu-
miskuluistaan vapaaehtoisesti säästäville asuntokun-
nille, sillä ne ovat väistämättä pienempiä asuntoja kal-
liimpia, jos asuntojen muut ominaisuudet ovat samat.

Asuntokunnat voivat toteuttaa asumistoiveitaan luon-
nollisesti sitä helpommin, mitä enemmän heillä on käy-
tössään tuloja tai varallisuutta toiveiden toteuttamiseen. 
Mitä varakkaampi asuntokunta on, sitä yleisemmin se 
on voinut toteuttaa asumistoiveensa. Tuloerojen kas-
vaminen lisää eriarvoisuutta asumismahdollisuuksissa. 
(Kyttä et al. 2010a, 109; Lankinen 2008, 24; Juntto 2007, 
41; Juntto 2008, 52.) 

Pienituloisilla ja vähävaraisilla on asuntomarkkinoilla 
varsin vähän valinnanvaraa – tulot rajoittavat sekä asun-
non kokoa että sijaintia. Jotta valinnanvaraa voitaisiin 
ylläpitää kaikissa tuloryhmissä, tarvittaisiin monipuoli-
sia vaihtoehtoja jokaisen hintaryhmän sisällä. Tämän 
toteutumiseen tarvitaan uudenlaisia asumiskonsepteja 
tai yhteiskunnan tukea vähävaraisimmille. 

Asuntokuntien mahdollisuudet toteuttaa asumistoivei-
taan vaihtelevat paitsi varallisuuden, myös asuntokun-
nan henkilöluvun mukaan. Yksin asuminen on yhdessä 
asumista kalliimpaa, sillä pienten asuntojen neliövuokra 
on suurempia asuntoja kalliimpi ja asumisen kulut jää-
vät kokonaan yksin maksettaviksi. Tämä, asuntokunnan 
koon ohella, selittää yksinasujien muita asuntokuntia 
pienempiä asuntoja. Yksinasujat käyttävätkin tuloistaan 
keskimääräistä suuremman osan asumiseen ja koke-
vat asumismenot kuormittavammiksi kuin suuremmat 
asuntokunnat. Taloudelliset tekijät vaikuttavat yksinasu-
jien asumisvalintoihin keskimäärin muita asuntokuntia 

enemmän. (Backman 2016b, 28; 67–68.) 

Yksinasuminen liitetäänkin usein kohtuuhintaisten ja 
pienien asuntojen tuotantotarpeeseen. Tämä ei kuiten-
kaan vastaa asukkaiden toiveita, jotka saattavat talo-
udellisten syiden vuoksi olla asunnonvalintahetkellä 
mahdottomia. Tulevaisuudessakin on tarvetta edulli-
sille, pienille vuokra-asunnoille, vaikkei niitä varsinaisesti 
asumistoiveista kysyttäessä toivotakaan. Ne voivat olla 
sopivia esimerkiksi ensiasunnoiksi nuorille tai kakko-
sasunnoiksi vaikkapa toiselta paikkakunnalta työssä 
käyville. 

Taloudelliset syyt vaikeuttavat myös perheiden asumis-
valintoja. Esimerkiksi perheenlisäyksen yhteydessä tila-
vamman asunnon hankkiminen voi olla hankalaa, jos 
tulot ovat pienet. Asumiskustannukset ovat korkeita 
ja niitä pitävät yllä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta 
– asuntojen kysyntä on tarjontaa suurempaa. (Kyttä 
et al. 2010a, 116.) Perheillä on kuitenkin myös muita 
kuin taloudellisia haasteita asumistoiveiden toteutu-
miselle. Yhden haasteen muodostavat perheenjäsen-
ten mahdollisesti toisistaan poikkeavat asumistoiveet. 
Asumisvalinnassa joudutaan tekemään kompromissi 
perheenjäsenten toiveiden välillä. Esimerkiksi keskus-
ta-asumiseen liittyvistä toiveista saatetaan joutua luo-
pumaan, jotta on varaa hankkia perheelle tarpeeksi 
tilava asunto. 

Tähän verrattuna yksinasujien on helpompi toteuttaa 
asumistoiveitaan. Toisaalta yksinasujien asumisvalin-
toja rajoittaa se, että kaikki kodin ylläpitoon liittyvä työ 
on tehtävä itse (Lapintie ja Hasu 2010, 158). Asumi-
sestaan yksimielisen perheen tai pariskunnan on tässä 

mielessä helpompaa toteuttaa etenkin tilaviin, moni-
huoneisiin asuntoihin liittyviä asumistoiveita. Lankisen 
mukaan (2008, 42) yksinasujat ja perheet ovatkin kes-
kimäärin voineet toteuttaa asumistoiveitaan yhtä hyvin. 
Yksinhuoltajat jäävät tässä molemmista asuntokunta-
tyypeistä jälkeen (ibid.). 

Asuntokunnan koon lisäksi myös asukkaiden ikä vaikut-
taa välillisesti asumisvalintoihin, kuten edellä on todettu. 
Asuntokuntien tulotaso on keskimäärin suurimmillaan 
45–55 vuoden iässä. Eläkeläisillä ja nuorilla asuntokun-
nilla tulotaso on keski-ikäisiä matalampi. Omistusasu-
minen puolestaan yleistyy ja varallisuustaso kasvaa 
ikääntymisen myötä. Asumistavoitteiden saavuttami-
nen onkin sitä yleisempää, mitä vanhempi asuntokun-
nan suurituloisin henkilö on. Alle 25-vuotiaista lapsetto-
mista pareista juuri kukaan ei ole vielä voinut toteuttaa 
varsinaisia asumistoiveitaan. Tämä heijastuu myös 
asukastyytyväisyyteen, joka on matalimmillaan nuorilla, 
korkeimmillaan keski-iässä ja laskee jälleen yli 75-vuo-
tiailla. (Lankinen 2008, 10; 42; Juntto 2007, 27.) Nuo-
rilla asumisvalintoja vaikeuttaa varojen puute, kun taas 
ikääntyneillä kyse lienee ennemminkin heikkenevän ter-
veyden aiheuttamista haasteista. 

Myös iäkkäillä voi kuitenkin olla tulojen ja varallisuu-
den aiheuttamia asumisongelmia. Eläkkeelle jäämisen 
myötä pienentyneet tulot muodostavat uusia haasteita 
asumiselle. Junton mukaan (2008, 49–51) pitkä elä-
keikä voi johtaa köyhyyteen, minkä vuoksi mahdollisia 
asumistoiveita ei välttämättä voida toteuttaa ja koh-
tuuhintaista asumista pidetään tärkeänä. Kohtuuhin-
taisuus tavoitteena kuitenkin usein heikentää muiden 
asumistoiveiden mahdollisuuksia toteutua. Toivetta 

esimerkiksi nykyistä tilavammasta asunnosta ei voida 
ehkä toteuttaa, jos tavoitteeksi on jouduttu asettamaan 
mahdollisimman alhaiset elinkustannukset.

Asumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä voi analysoida 
myös tutkimalla nykyisen asunnon valintaan vaikutta-
neita syitä. Tärkeimpiä niistä ovat suuremman asun-
non tarve, omistusasuminen sekä omakoti- tai rivitaloon 
muuttaminen. Myös edellistä asuntoa laadukkaampi 
varustetaso ja edulliset asumiskustannukset ovat asuk-
kaille tärkeitä. Pienempään asuntoon haluaa muuttaa 
varsin harva. Itse muuttojen syistä tärkeimpiä ovat 
asuntojen ominaisuudet, perhetilanteen muuttumi-
nen ja asuinalueeseen liittyvät syyt. Suomalaiset ovat 
perinteisesti muuttaneet runsaasti, sillä asuntoja on 
vaihdettu huone kerrallaan suurempiin. (Juntto 2007, 
67–68; 80–81.) 

Asunnonvalintakriteereissä korostuu siis laadukkaan 
asumisen tavoittelu. Edulliset asumiskustannukset jää-
vät toissijaiseksi kriteeriksi. Taloudelliset tekijät joko 
eivät vaikuta voimakkaasti kaikkiin asuntokuntiin tai 
asukkaat huomioivat ne jo asumistavoitteita asettaes-
saan. Jälkimmäiseen viittaa edellä mainittu, Asukasba-
rometrissä tehty havainto alhaisten asumiskustannus-
ten tärkeydestä suurimmalle osalle asukkaista.

Muuttamalla ei voi toteuttaa asumistoiveitaan, jos 
markkinoilla ei ole tarjolla sopivia asuntoja. Toivottuja, 
kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja ei välttämättä riitä 
kaikille etenkään suosituimmilta alueilta. Asuntomarkki-
nat ovat Suomessa vastanneet asukkaiden erilaisiin toi-
veisiin melko huonosti, sillä kysynnän ja tarjonnan epä-
suhta on taannut asuntojen löytävän ostajansa, vaikka 
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tismalleen toiveiden mukaista asuntoa ei löytyisikään. 
Suurimmissa kaupungeissa on pulaa pinta-alaltaan ja 
huoneluvultaan suurista asunnoista ja pientaloasun-
noista. (Juntto 2008, 10; Kyttä et al. 2010a, 92–93; 116.) 
Lisäksi etenkin vuokralaisilla voi suurimmissa kaupun-
geissa olla vaikeuksia toteuttaa asumistoiveitaan. Jos 
vuokra-asunto ei vastaa asumismieltymyksiä, on ratkai-
suna lähinnä pois muuttaminen. Tästä ei toisaalta ole 
juurikaan apua, jos vuokramarkkinoilta ei löydy tilalle 
sopivaa asuntoa. 

Asuntokannan asettamat rajoitteet ovat kuitenkin talo-
udellisten syiden rinnalla toissijaisia. Kyse on usein näi-
den yhdistelmästä – sopivaa asuntoa on vaikea löy-
tää omasta hintaryhmästä. Etenkin vuokralaisten on 
usein vaikea yhdistää toivottu alue ja mahdolliset asu-
miskustannukset. On kuitenkin myös vuokralaisia, joille 
ongelmaksi on muodostunut laadukkaiden ja tilavien 
vuokra-asuntojen puute. He ovat yleensä varakkaam-
pia vuokralaisia, joilla olisi varaa, mutta jotka eivät 
halua asua omistusasunnossa. (Juntto et al. 2010, 
58–59; 67–69.) Esimerkiksi jos haaveena on löytää per-
heasunto kaupungin keskustasta, voi pienasunto- ja ker-
rostalovaltainen asuntokanta asettaa haasteita sopivan 
asunnon löytämiselle. 
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Yhteenveto

2010-luvulla uusien asuntojen keskipinta-ala on laske-
nut. Taustalla vaikuttavat vuonna 2008 alkanut, sittem-
min jo selätetty, taloudellinen taantuma sekä aiempaa 
kerrostalovaltaisempi asuntotuotanto. Asumisen hinta 
on kuitenkin noussut, minkä vuoksi keskimäärin aiem-
paa pienemmät asunnot eivät välttämättä ole asumis-
kustannuksiltaan halvempia. Asuntojen koot eriytyvät 
sekä hallintamuotojen, asuntotyyppien että talotyyppien 
välillä.

Asuntokannassa muutos ei kuitenkaan vielä näy. Asun-
totuotanto muuttaa asuntokantaa varsin hitaasti. 
Tilastotiedon valossa sekä huoneluvultaan että pin-
ta-alaltaan pienimmät asunnot ovat kuitenkin alkaneet 
yleistyä 2010-luvulla. Pienimmät asunnot ovat yleisty-
neet keskikokoisten asuntojen kustannuksella. Suurim-
pien asuntojen osuus asuntokannasta ei ole laskenut 
– niitä tuotetaan edelleen. Tämä voimistaa asuntojen 
koon eriytymistä. 

Asumisväljyys on kuitenkin 2000-luvulla kasva-
nut, vaikka kehitys onkin huomattavasti hidastunut 
2010-luvulla. Asumisväljyyden kasvamista selittää pien-
ten asuntokuntien yleistyminen, jonka suunta vastaa 
asuntojen koossa tapahtunutta kehitystä. Pienimmät 
asuntokunnat ovat kuitenkin yleistyneet suurten, eivät 
keskikokoisten asuntokuntien kustannuksella, kun pie-
net asunnot ovat yleistyneet nimenomaan keskikokoi-
sten kustannuksella. Asuntokuntien pieneneminen ei 
myöskään ole ollut yhtä voimakasta kuin asuntojen 
pieneneminen. Nämä ovat keskeisimmät asuntojen 

kokoon liittyvät erot asuntokuntien ja asuntokannan 
kehityksessä 2000-luvulla.

Pienimmät asunnot keskittyvät pienimmille asuntokun-
nille – asuntojen huoneluku kasvaa luonnollisesti kes-
kimäärin sitä suuremmaksi, mitä suuremmasta asun-
tokunnasta on kyse. Ahtaasti asuminen on kuitenkin 
suurilla asuntokunnilla huomattavasti pienempiä asun-
tokuntia yleisempää. Mitä enemmän asuntokuntaan 
kuuluu jäseniä, sitä vaikeampaa on hankkia tarpeeksi 
tilava asunto. Asunnoissa on pinta-alaa henkilöä kohti 
sitä enemmän, mitä pienempi asuntokunta on. 

Asuntokunnan koon ohella myös asukkaiden ikä vaikut-
taa toteutuneisiin asumisvalintoihin. Nuorimmat itse-
näistyneet asukkaat asuvat pienimmissä asunnoissa. 
Iän karttuessa asuntojen keskikoko kasvaa kääntyen 
taas laskuun eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Nuorena 
asumiseen käytettävää varallisuutta on vähän, vanhana 
pienempiin asuntoihin muutetaan todennäköisesti käy-
tännöllisistä ja terveyteen liittyvistä syistä. 

Myös työllisyystilanne, tulot ja varallisuus vaikuttavat 
asunnon keskikokoon. Suurimmat asunnot ovat odo-
tetusti varakkaimmilla ja suurituloisimmilla asuntokun-
nilla. Pienimmät asunnot ovat nuorilla opiskelijoilla, var-
hain eläkkeelle jääneillä ja työttömillä. Asumistasoerot 
ovat eri väestöryhmien välillä melko suuria.

Asunnon kokoon liittyvien asumistoiveiden ja toteutu-
neiden asumisvalintojen välillä on kuilu, jonka syvyys 

vaihtelee erilaisten asuntokuntien välillä. Yleisimpiä 
ongelmia tilavampien asuntojen hankinnan esteenä 
ovat liian suuret asumiskustannukset. Lisäksi on asun-
tokantaan ja arjen sujumiseen liittyviä esteitä. Unel-
ma-asuntoa ei voi saavuttaa, jos toiveet toteuttavia 
asumisvaihtoehtoja ei ole tarjolla asumismarkkinoilla. 
Arjen sujumiseen liittyvät ongelmat voivat puolestaan 
olla esimerkiksi terveydellisiä tai vaikkapa liian työläi-
siin asunnon ylläpitotoimiin liittyviä. Myös esimerkiksi 
perheenjäsenten keskenään ristiriitaiset toiveet voivat 
vaikeuttaa asumistoiveiden toteuttamista. Suomalais-
ten korkeiden asumiskustannusten vuoksi silkka raken-
nettavien asuntojen keskikoon kasvattaminen vastaisi 
ihmisten asumistoiveisiin huonosti. Tarvittaisiin uuden-
laisia konsepteja mahdollistamaan kohtuuhintaisia tila-
via asuntoja.

Yhteisöllinen asuminen voisi vastata joidenkin asuk-
kaiden suurempaa elintilaa koskeviin toiveisiin ja koh-
tuullistaa asumiskustannuksia. Asunnon ulkopuoliset 
yhteistilat tai ryhmäasunnot, joissa yksityisiin asuntoi-
hin kuljettaisiin yhteisen tilan kautta, voisivat konkreet-
tisesti laajentaa asukkaiden elinpiiriä asunnon ulko-
puolelle ja tarjota monipuolisempia, eri ilmansuuntiin 
avautuvia asuintiloja asukkaiden käyttöön. Asukkailta 
kysyttäessä asumisen yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan 
pidetä kovin tärkeänä asunnonvalintakriteerinä (Stran-
dell 2019, 93; 136). Yhteisöllisessä asumisessa tärkeää 
on vapaaehtoisuus, sillä sen haitat korostuvat etenkin, 
kun asukkaat eivät ole saaneet valita asuinkumppanei-
taan (Backman 2016a, 36). 

Yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneimpia ovat nuo-
ret ja yksinasujat. Heilläkin kiinnostus pitkäaikaista 

yhteisöllistä asumista kohtaan on harvinaista. Yhteisöl-
linen asuminen liitetään usein opiskeluaikojen huonoi-
hin kokemuksiin soluasunnoista – yksityisyys on tär-
keää myös yksinasujille. (Strandell 2017, 97; Tervo ja 
Lilius 2017; Tuominen 2017, 5.) Yhteisöllinen asuminen 
nähdään väliaikaisena ratkaisuna. 

Yhteisöllinen asuminen on kuitenkin herättänyt kiinnos-
tusta ikääntyneissä (Juntto 2008, 12). Iäkkäiden yhtei-
söllisyyteen liittyvien asumistoiveiden taustalla ovat 
kokemukset yksinäisyydestä ja eristäytyneisyydestä. 
Samanlaiset arvot ja elämäntyyli, sosiaalinen tuki ja 
yhteinen tekeminen muiden asukkaiden kanssa koetaan 
merkityksellisiksi. (Juhila ja Kröger 2015, 88–89.) Ryh-
mäasunnot voisivat olla avuksi esimerkiksi ikääntynei-
den terveysongelmien asumiselle aiheuttamien haas-
teiden selättämisessä. Suuremman kodin ylläpitäminen 
yhdessä on helpompaa. Vastaavaa apua voisi tarjota 
sukupolviasuminen esimerkiksi pää- ja sivuasuntopa-
reissa. Pääasunnossa asuva perhe voisi pitää huolta 
sivuasunnossa asuvista isovanhemmasta. 

Ryhmäasuntojen ohella myös muut, tavallisista ker-
rostaloasunnoista poikkeavat asumiskonseptit kuten 
vähittäin laajennettavissa olevat asunnot, suuremmiksi 
yhdistettävissä olevat asunnot tai jaetut tilat voisivat 
mahdollistaa tilavampaa asumista asukkaille. Etenkin 
asunnon laajentaminen vähitellen ja jaetut tilat voisivat 
auttaa alhaisempien asumiskustannusten saavuttami-
sessa. Tilavampaa asumista mahdollistaviin asumis-
konsepteihin palataan tämän diplomityön suunnitel-
maosiossa, luvussa viisi.
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3.4 Tilavien asuntojen 
mahdollisuudet

Edellä asuntojen kokoa on käsitelty vertailuna Suo-
men ja muiden Euroopan maiden, asukkaiden asumis-
toiveiden sekä toteutuneiden asumisvalintojen näkö-
kulmasta. Tässä luvussa pohditaan, millaisia hyötyjä 
asunnon huonelukuun nähden suuresta pinta-alasta 
on itse asunnolle. Näkökulma herättää väistämättä 
jatkokysymyksen väljempien asuntojen haitoista. Itse 
asukkaille koituvia hyötyjä ja haittoja on jo kartoitettu 
edellä alaluvuissa 3.2 ja 3.3. Tässä luvussa käsitellään 
asuntojen ominaisuuksia erityisesti kerrostaloasuntojen 
näkökulmasta. 

Kuten edellä on todettu, väljästi mitoitettu asunto ei 
vielä välttämättä ole pohjaratkaisultaan hyvä. Kääntäen 
on kuitenkin olemassa häilyväinen raja, jota tiukempi 
mitoitus heikentää koko asunnon laatua. Kun asunnon 
pinta-ala on huonelukuun nähden liian pieni, alkaa läh-
tökohta syödä tilaa myös välttämättömimmiltä asumis-
toiminnoilta. Kun lähestytään suomalaisten tavallisten 
asuntojen minimipinta-alarajaa, 20 neliötä, havaitaan, 
ettei asunnossa enää ole tilaa esimerkiksi säilyttämi-
selle, asumistoimintojen erottelemiselle erillisiksi tiloiksi 
tai pahimmassa tapauksessa edes oleskelulle. Asun-
nosta muodostuu hotellihuonemainen nukkumapaikka.

3.4.1 Tilavien asuntojen tilalliset ja 
toiminnalliset mahdollisuudet

Väljä mitoitus koko asunnon tasolla

Kerrostaloasuntojen suunnittelu alkaa kaupunkikuval-
lisella tasolla, kun päätetään asuinrakennusten kortte-
leiden, tonttien ja rakennusalueiden muodosta ja mitoi-
tuksesta. Jo tämä vaihe osaltaan määrittää, tuleeko 
suunniteltavista asunnoista valoisia vai pimeitä ja 
ovatko ne tilavia vai niukasti mitoitettuja. Vaikuttavia 
tekijöitä ovat etenkin rakennusten muoto, niiden etäisyy-
det toisistaan sekä niiden runkosyvyydet. 

Korttelin muoto ja asuinrakennusten koko määrittää 
pitkälti, montako porrashuonetta rakennukseen on 
taloudellista toteuttaa. Porrashuoneiden etäisyys toisis-
taan vaikuttaa siihen, minkä kokoisia asuntoja niihin voi 
sijoittaa. Jos asunnot ovat suuria ja niitä on kerrostasoa 
kohti vähän, ovat porrashuoneet yleensä pienempiä ja 
valoisampia, mutta niitä saatetaan tarvita enemmän. 
Tämä heikentää rakennuksen taloudellista tehokkuutta, 
kun asunnoille on käytettävissä vähemmän pinta-alaa 
ja hissejä ja portaita täytyy rakentaa enemmän. Toi-
saalta rakentamisen neliöhinta on halvempi, jos raken-
netaan tilavia asuntoja, sillä tällöin kalliita märkätilane-
liöitä syntyy suhteessa koko rakennuksen pinta-alaan 
vähemmän. 

Asuinkerrostalon runkosyvyyden kasvattaminen paran-
taa rakennuksen tehokkuutta, mutta tekee usein asun-
noista pimeämpiä. Kapea runkosyvyys mahdollistaa 
luontevampien läpitalonhuoneistojen suunnittelun. 

Rakennusten päädyissä ne voivat tarjota näkymiä aina-
kin kolmeen ilmansuuntaan. Läpitalonhuoneistot ovat 
lähtökohtaisesti valoisampia kuin vain yhteen suun-
taan avautuvat huoneistot. Lisäksi ne mahdollistavat 
viilentävän läpivedon asunnoissa, mikä vähentää erilli-
sen jäähdytysjärjestelmän asentamisen tarvetta. Läpi-
talonhuoneisto on yleisimmillä runkosyvyyksillä lähes 
poikkeuksetta perheasunto tai tilava pienasunto. Pin-
ta-alaltaan pienimmissä asuntotyypeissä läpiveto on 
mahdollista vain harvoin. Niitäkin voi kuitenkin avata 
ainakin kahteen ilmansuuntaan, jos ne sijoitetaan asuin-
rakennuksen päätyyn. 

Tilavammat asunnot tarjoavat monipuolisempia mah-
dollisuuksia kerrostaloasuntojen parvekkeiden sijoitte-
lulle. Pienessä asunnossa parveke on usein sijoitettava 
kokonaisuudessaan jonkin asuinhuoneen – yleensä olo-
huoneen – eteen. Tämä varjostaa sen taakse sijoittuvaa 
huonetta, kun parvekelaatta estää auringonvalon pää-
syn huoneeseen auringon ollessa korkeimmillaan. Jos 
parvekkeen taustalla oleva huone on tilava, voi parvek-
keen sijoittaa vain osittain huoneen eteen. Tämä avaa 
asunnosta monipuolisempia näkymiä ja lisää luonnon-
valon määrää. Jos parveke on sisäänvedetty, voi sen 
avulla muodostaa asunnon pääasialliseen oleskeluti-
laan erillisiä soppia, joita voi hyödyntää esimerkiksi keit-
tiön tai ruokailutilan erottamiseen olohuoneesta.
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Asunnon huonelukuun nähden suuri pinta-ala mahdol-
listaakin yhdessä hyvän asuntosuunnittelun kanssa 
asumisen laatua parantavien tilajärjestelyjen tekemi-
sen asunnoissa. Makuuhuoneet on helpompi ryhmitellä 
asunnon pääasiallisen oleskelutilan toiselle sivulle, mikä 
parhaimmillaan luo asuntoon monipuolisemman kir-
jon eri julkisuusasteisia tiloja, kun asuntoon muodostuu 
makuuhuoneiden rajaama yksityisempi puoli ja oleske-
lutilojen muodostama julkisempi puoli. Lisäksi märkä-
tilojen ovet on helpompi järjestää oleskelutiloista kat-
sottuna piiloon ja keittiöistä on helpompi suunnitella 
erillisiä tilojaan. Tällöin keittiön voi rajata erilliskeittiöksi 
seinillä tai avokeittiöksi saarekkeella. 

Asunnon huonelukuun nähden niukka pinta-ala pakot-
taa kompromisseihin asunnon tilallisessa jäsentelyssä 
ja vaikeuttaa asumistoimintojen erottelua omiksi tiloik-
seen. Esimerkiksi pienimmissä yksiöissä nukkumapai-
kan voi joutua sijoittamaan samaan tilaan kuin keitto-
tilan ja oleskelutilan. Tilavammassa yksiössä sen voi 
erottaa omaksi alkovikseen, mikä mahdollistaa jous-
tavamman tilojen erottamisen toisistaan esimerkiksi 
verholla tai sermillä. Jo tämä parantaa huomattavasti 
asumisen laatua ja mahdollistaa yksiön käytön ainakin 
väliaikaisesti useammalle asukkaalle. Jos nukkuma-
paikka sijaitsee suoraan samassa tilassa muiden asu-
mistoimintojen kanssa, voivat eri aikoihin nukkumaan 
menevät asukkaat häiritä toistensa yöunia. 

Väljemmissä asunnoissa myös asuntojen esteettö-
myyden toteuttaminen on luontevampaa. Pyörätuolin-
käyttäjille oleelliset pyörähdysympyrät vievät hieman 
tilaa asuntojen liikuntatiloista, eteisistä, märkätiloista 
ja keittiöistä. Tämän vuoksi pinta-alaltaan niukkojen 

asuntojen aputilat muodostuvat helposti kohtuuttoman 
suuriksi varsinaisiin asuintiloihin nähden. Jos aputilat 
mitoitetaan jo muutoinkin tilavassa asunnossa väljästi, 
ei esteettömyys aiheuta suunnittelijalle eikä asukkaalle 
suurta päänvaivaa. Jos asunnon tilat mitoitetaan väl-
jemmin kuin esteettömyysmääräysten määrittämän 
minimin mukaan, voi tämä helpottaa liikuntaesteisten 
asumista entisestään. 

Tulevaisuudessa esteettömyydelle on väestön ikään-
tyessä tarvetta yhä enemmän ja asuntokannassa on 
esteettömien asuntojen vaje. Jos nykyasuntotuotanto 
on pienasuntovaltaista, tarkoittaa tämä sitä, että estee-
töntä asumista tarvitsevat joutuvat muuttamaan tule-
vaisuudessa pienasuntoihin, oli se asukkaiden toive tai 
ei, kun muunlaisia esteettömiä asuntoja ei välttämättä 
ole tarjolla. Tästä syystä on tärkeää, että rakennetaan 
myös tilavia asuntoja ja perheasuntoja. Yhdenkään asu-
kasryhmän suora tai epäsuora pakottaminen heidän 
toiveidensa vastaiseen asumiseen ei luo tasa-arvoista 
ja kestävää pohjaa asumiselle.

37 m2 72 m2 37 m2 72 m2 37 m2 72 m2

59 m2 106 m2 59 m2 106 m2

67 m2

56 m256 m2

61 m2 61 m2

78 m2

65 m2 65 m2 65 m2

20 m220 m2 20 m2

106 m2

20 m2 20 m2

106 m2

67 m2

60 m2

78 m2

Asunnot

Porrashuoneet

Kuva 3.43. Esimerkkejä porrashuoneiden lukumäärän 
vaikutuksesta asuntojen kokoihin lamellikerrostalossa. 

Jos porrashuoneiden lukumäärää pienennetään ja 
perusratkaisu säilyy samana, tulee asunnoista kook-

kaampia, mikä voi mahdollistaa luontevien tilavien 
asuntojen suunnittelun. Porrashuoneiden lukumäärä 

rajoittaa enemmän pienten kuin tilavien asuntojen 
suunnittelua, sillä pienemmällä asuntomäärällä porras-

huoneeseen syntyy vähemmän asuntojen sisäänkäyn-
tejä. Läpitalonhuoneistot toteutuvat luontevimmin, kun 

rakennuksen runkosyvyys on pieni.
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Luontevammin toteutuvan esteettömyyden lisäksi tila-
vammat asuinhuoneet ovat monipuolisemmin kalus-
tettavissa. Ovet ja reitit toisiin asuintiloihin vievät huo-
neista suhteessa vähemmän ehjää seinäpinta-alaa. 
Tämä tarjoaa enemmän luontevia sijoituspaikkoja eri-
laisille kalusteille. Väljästi mitoitetut käytävät ja eteiset 
mahdollistavat niiden kalustamisen. Tiukasti mitoite-
tuissa asunnoissa ne kannattaa yleensä suunnitella niin 
pieniksi kuin mahdollista, jotta tilaa jää käytettäväksi 
enemmän asunnon ydintiloille. Asukkaalla on mieleisten 
kalusteiden valinnassa enemmän valinnanvaraa, kun 
vaikkapa olohuoneen sohvaa ei tarvitse mitoittaa huo-
neeseen kenkälusikalla. Hyvin tai heikosti kalustettavan 
tilan ero voi olla vain kymmeniä senttejä.

Tilavien ja niukasti mitoitettujen asuntojen välillä on 
eroja myös talotekniikan näkymisessä asuintiloissa. 
Tilavissa asunnoissa esteettisesti ongelmalliset sähkö-
kaapit ja mahdolliset lattialämmityksen jakotukkikaapit 
on yleensä mahdollista järjestää siten, etteivät ne näy 
asunnon oleskelutiloihin. Myös talotekniikan vaatimat 
pystyhormit on helpompi järjestää luonteviin paikkoi-
hin esimerkiksi kiintokalusteiden yhteyteen linjakkaasti 
siten, etteivät ne juurikaan erotu väliseinistä ja muista 
tilaa rajaavista elementeistä. Myös ilmanvaihdon vaa-
timia alakattoja on luontevampaa linjata siten, ettei 
esimerkiksi huoneistokohtaiselta ilmanvaihtokojeelta 
ulkoseinälle vedettävän raitisilmaputken tarvitse kulkea 
pääoleskelutilojen läpi ja muodostaa huoneen kattoon 
erottuvaa palkkia. 

Niukasti mitoitettuun asuntoon verrattuna tilavat asun-
not tarjoavat siis mahdollisuuden laadukkaampien 
asuintilojen suunnitteluun. Lisäksi niihin on mahdol-

lista suunnitella muita asunnon laatua parantavia tiloja. 
Vaate- ja kodinhoitohuoneet helpottavat arkisia aska-
reita ja lisäävät säilytystilaa asunnoissa. Huoneistosau-
nat, työhuoneet ja erilliset ruokailutilat ovat tilavampien 
asuntojen mahdollistamia lisämukavuuksia. 

Tilallisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta on vaikea 
löytää negatiivisia puolia tilavammille asunnoille. Käy-
tännössä suurempi pinta-ala vaikeuttaa lähinnä asun-
non ylläpitoa, joka toisaalta voi olla tilavassa asunnossa 
myös niukemmin mitoitettua helpompaa, kun kalusteita 
ei tarvitse sijoittaa yhtä lähelle toisiaan ja erilaiset aputi-
lat helpottavat arkiaskareita.

Tilakohtaista pohdintaa

Väljä mitoitus tarjoaa hieman erilaisia mahdollisuuksia 
asunnon eri tiloille. Seuraavassa käsitellään väljän mitoi-
tuksen hyötyjä eteiselle, olohuoneelle, keittiölle, makuu-
huoneille, kylpyhuoneille ja asuntokohtaiselle ulkotilalle.

Tilava eteinen tarjoaa ennen kaikkea enemmän säily-
tystilaa kuin niukasti mitoitettu. Välttämättömimmän 
tankokomeron lisäksi siihen voidaan usein sijoittaa sii-
vouskomero ja hyllykomeroita esimerkiksi työkalujen 
ja ulkoiluvälineiden säilyttämistä varten. Suuremmilla 
asuntokunnilla tankokomeroita voi olla useitakin. Väl-
jyys mahdollistaa myös eteisen kalustamisen, mikä ei 
niukimmissa asunnoissa yleensä ole mahdollista. 

Eteistä voidaan kalustaa esimerkiksi lipastoilla ja hyl-
lyköillä, jotka lisäävät säilytystilaa entisestään. Lisäksi 
ne toimivat laskutasona esimerkiksi silloin, kun kotiin 
saavutaan ostosten kanssa. Eteiseen sijoitetut tuolit 

tai penkit voivat helpottaa pukeutumista. Tilallisesti väl-
jästi mitoitettu eteinen mahdollistaa kiintokalusteiden 
sijoittaminen siististi ilman kiusallisia koloja, joita liian 
pieneen eteiseen voi syntyä asunnon oven eteen sijoit-
tuvan, esteettömyyden mahdollistavan pyörähdysym-
pyrän vuoksi. 

Olohuoneissa lisätila mahdollistaa monipuolisemman 
kalustettavuuden. Tilavassa olohuoneessa TV:lle ja 
istuskeluryhmälle on helpompi löytää luonteva paikka, 
kenties jopa useampia, jolloin asukas voi halutessaan 
vaihdella kalusteidensa sijaintia. Lisätilan myötä olo-
huoneeseen voidaan sijoittaa minimikalustuksen lisäksi 
esimerkiksi kirjahyllyjä, piano, suuria huonekasveja tai 
yksinkertaisesti suurempi istuskeluryhmä. Myös koti-
teatterin toteuttaminen voi olla mahdollista elokuvien 
ystäville. Ehyen seinäpinnan lisääntyminen helpottaa 
kalustamista tilavassa olohuoneessa. Olohuone voi-
daan usein suunnitella myös läpikuluttomaksi koko-
naan tai osittain. Tilallisesti tilava olohuone on yleensä 
niukempaa valoisampi ja avarampi. 

Kuten edellä on todettu, tilavassa asunnossa keittiö on 
usein mahdollista suunnitella erilliskeittiöksi ruokapöyti-
neen. Tällöin ruoanvalmistuksessa ja ruokailussa synty-
neet tiskit pysyvät omassa tilassaan eivätkä häiritse esi-
merkiksi vieraiden kanssa seurustelua olohuoneessa. 
Laajempi erilliskeittiö mahdollistaa luonnollisesti suu-
remman ruokapöydän sijoittamisen. 

Suurempi avokeittiö voi mahdollistaa keittiötilan erotta-
misen muusta oleskelutilasta saarekkeella. Niukoissa 
asunnoissa avokeittiö on yleensä rivistö keittiölaitteita 
ja -kaappeja olohuoneen peräseinällä. Näissä asunto-

tyypeissä olisi tarkoituksenmukaisempaa kutsua tätä 
tilaa keittiöksi tai tuvaksi, jolloin asuntotyyppi olisi esi-
merkiksi yhdellä erillisellä makuuhuoneella varustettuna 
yksi huone ja tupakeittiö, ei kaksi huonetta ja keittotila.

Keittiön laajentaminen lisää ruoanvalmistukselle käy-
tettävissä olevan tilan määrää ja laskutilaa. Keittiöön 
on mahdollista sisällyttää aamiaiskaappi, erillinen jää-
kaappi ja pakastin, suurempi astianpesukone pienem-
män sijaan ja suurempi tiskiallas, joka helpottaa tis-
kaamista. Liian pienissä keittiöissä etenkin laskutilan 
määrä jää varsin pieneksi. Ruoanvalmistukseen saate-
taan joutua hyödyntämään ruokapöytää. Jos kyseessä 
on L- tai U-keittiö, voivat keittiön välttämättömimmät 
varusteet vaikeuttaa kulman hyödyntämistä säilytysti-
laa tarjoavaksi kulma- tai sokkokaapiksi. 

Makuuhuoneissa väljä mitoitus tarjoaa mahdollisuuden 
kalustaa huonetta muillakin kalusteilla kuin sängyllä. 
Tällöin makuuhuoneeseen voi sijoittaa lukunurkkauk-
sen, työpisteen tai peilipöydän, mikä tekee tilasta moni-
käyttöisemmän. Itse sänkykin voi tilavassa makuuhuo-
neessa olla suurempi ja sen ympärille voi jättää tilaa 
lakanoiden vaihtamiselle, kun sängyn ei tarvitse sijaita 
pitkä sivu seinää vasten. Myös säilytystilaa vaatteille ja 
liinavaatteille on tarjolla enemmän. Lisäksi voi tarjoutua 
mahdollisuus erilliseen vaatehuoneeseen, joka voi par-
haassa tapauksessa olla ikkunallinen tila, jossa mahtuu 
myös pukeutumaan. 

Tilavammat makuuhuoneet ovat helpommin käytettä-
viä liikkumisrajoitteisille. Lisätila helpottaa liikkumista 
ja voi mahdollistaa makuuhuoneen suunnittelun täy-
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sin esteettömäksi vaatesäilytyksestä lähtien. Niukasti 
mitoitetussa asunnossa tilaa on yleensä vain sängylle 
ja vaihtelevan pituiselle kaapistolle. Väljästi mitoitettui-
hin yksiöihin voi lisätilan myötä sijoittaa makuualko-
vin, joka on ihannetilanteessa ikkunallinen ja tarpeeksi 
tilava, jotta siihen voi sijoittaa myös komeroita vaatesäi-
lytystä varten.

Kylpyhuoneissa on esteettömyysmääräyksistä johtuen 
joka tapauksessa tiettyä väljyyttä ainakin menneinä 
vuosikymmeninä Suomessa toteutettuihin kylpyhuonei-
siin verrattuna. Tämä tila ei kuitenkaan aina mahdollista 
esimerkiksi pyykinpesukoneen ja -kuivurin sekä pyykki-
kaapin sijoittamista kylpyhuoneeseen etenkään, jos kyl-
pyhuoneessa on myös huoneistokohtainen ilmanvaih-
tokoje. Lisätilan myötä kylpyhuoneeseen voi sijoittaa 
pyykkikaapin lisäksi siivouskaapin ja laskutilaa pyykin 
käsittelylle. Vapaata tilaa jää käytettäväksi myös pyykin 
kuivaamista varten. Kylpyamme ja kylpyhuoneeseen 
liittyvä asuntosauna voivat tarjota lisämukavuuksia 
arkeen. Perheasunnoissa väljä mitoitus tarjoaa mahdol-
lisuuden myös allaskaapillisen, kylpyhuoneesta erillisen 
wc:n suunnitteluun. 

Parvekkeilla ja terasseilla väljempi mitoitus vaikuttaa 
etenkin kalustettavuuteen. Kapeilla parvekkeilla käyt-
tömahdollisuuksia on varsin rajoitetusti. Jos ulkotilan 
syvyys lähestyy kahta metriä, voi sitä kalustaa esimer-
kiksi sohvaryhmällä tai pöytäryhmällä ja hyödyntää jäl-
jelle jäävää tilaa viljelyyn ja muihin istutuksiin. 

Väljästä mitoituksesta on yleensä hyötyä kaikille asuin-
tiloille. Asunnoissa voi kuitenkin olla myös väljyyttä, joka 
ei paranna asunnon kalustettavuutta, tilallisuutta tai 

lisää säilytystilaa. Tätä hukkatilaa voi esiintyä esimer-
kiksi huoneiden sijoittelun myötä syntyneen pitkän käy-
tävän tai väljästi mitoitetun, mutta silti esimerkiksi kul-
kuyhteyksien vuoksi heikosti kalustettavan huonetilan 
muodossa. Hukkatilaa tulee suunnittelussa välttää, sillä 
se lisää asumiskustannuksia ja kuluttaa luonnonvaroja 
tarjoamatta juuri mitään vastineeksi. 
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Kuva 3.44. Esimerkkejä erikokoisista yksiöistä. Pienim-
mässä, 20-neliöisessä yksiötyypissä kalusteille ja muun-

neltavuudelle on vain vähän vaihtoehtoja. 30-neliöi-
nen yksiö mahdollistaa jo makuualkovin suunnittelun.  

40-neliöisessä yksiössä alkoviin voidaan sijoittaa 
parisänky ja keittiöstä tehdä saarekkeellinen avokeittiö. 

50-neliöinen yksiö mahdollistaa lisäksi vaatekomeroiden 
sijoittamisen makuualkoviin, huoneistosaunan/vaate-

huoneen ja yhä monipuolisempia kalustusvaihtoehtoja. 
Vertailun lähtökohtana oli tilanne, jossa 

asunnon syvyysmitta säilyy vakiona.
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3.4.2 Tilavien asuntojen kestävyys

Tilavien asuntojen kestävyydestä yleisesti

Vaikka tilavilla asunnoilla on varsin vähän tilallisia tai 
toiminnallisia huonoja puolia, on kysymys ympäris-
töystävällisyydestä relevantti kritiikin kohde niitä koh-
taan. Pienissä asunnoissa lämmitettävien kuutioiden ja 
rakentamiseen kuluvien materiaalien määrä on väljästi 
mitoitettuja pienempi, mikä tekee niistä lähtökohtaisesti 
ympäristöystävällisempiä. Tämä on edullisten asumis-
kustannusten ohella yleinen argumentti yhä pienempien 
asuntojen rakentamisen puolesta, kun ympäristöteot 
ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Suomalaisten suosima omakotiasuminen väljästi luon-
non helmassa kuluttaa paljon energiaa. Päästöt synty-
vät etenkin tilavien omakotitalojen lämmittämisestä ja 
pientalovaltaisten alueiden yleensä autoiluun perustu-
vasta liikennejärjestelmästä.  (Juntto 2008, 12.) Huo-
nelukuunsa nähden pinta-alaltaan pienien asuntojen 
rakentaminen paitsi vähentää lämmityskuluja, myös 
mahdollistaa alueellisella tasolla tehokkaamman asu-
misen. Tietyn kokoiselle alueelle mahtuu sitä enemmän 
asuntoja, mitä pienempiä ne ovat. Tämä tehostaa maan-
käyttöä ja vähentää kunnallistekniikan rakentamisen 
tarvetta. Tiiviisti rakennetut asuinalueet voivat keventää 
myös väljästi mitoitettujen asuinrakennusten ja asunto-
jen ympäristövaikutuksia. 

Huomio on tärkeä esimerkiksi täydennysrakentami-
sessa, joka on jo rakennetulle alueelle toteutettavana 
lisärakentamisena lähtökohtaisesti uudelle asuina-

lueelle rakentamista ekologisempaa. Tiiviisti rakenne-
tuille alueille on mahdollista toteuttaa suuremman 
asukasmäärän myötä laajempi palveluverkosto, joka 
vähentää autolla liikkumisen tarvetta. Lisäksi on mah-
dollista toteuttaa monipuolisempi ja tiheämpi valikoima 
julkisen liikenteen reittejä ja vuoroja. Kaupungeissa 
hyvin saavutettavat palvelut voivat vähentää asukkai-
den tarvetta väljempiin asuntoihin ja sitä kautta tehdä 
asumisesta ekologisempaa (Tervo ja Lilius, 2017). 

Yhä pienemmillä asunnoilla on kuitenkin myös kaupun-
kikuvalliset haittansa. Jos pieniä asuntoja rakennetaan 
asuinkerrostaloon paljon, kasvaa myös kerrostaloon 
vaadittavien aputilojen ja autopaikkojen määrä. Tämä 
heikentää kerrostalovaltaisen asuinalueen kaupunkiku-
vaa, kun aputilat rakennetaan usein ensimmäiseen ker-
rokseen maanpinnan tasoon. Varastotilat ovat yleensä 
ikkunattomia ja luovat asuinkerrostaloille tylyn jalustan. 
Lisääntyvä autopaikkojen määrä pakottaa rakentamaan 
kosteusteknisesti riskialttiita pihakansia tai kokonaan 
erillisiä pysäköintilaitoksia. Asuntokuntien pienene-
minen myös lisää energiankäyttöä (Juntto 2008, 17). 
Tämä voi liittyä siihen, että pienasuntojen tuottaminen 
lisää esimerkiksi märkätilojen ja keittiöiden tuotantoa 
perheasuntojen tuotantoon verrattuna ja siten lisää 
päällekkäisten asumistoimintojen määrää, joita suu-
remmilla asuntokunnilla voitaisiin välttää. Asuntokun-
tien pienenemiseen ei kuitenkaan juurikaan voida vai-
kuttaa asuntotuotannolla ja -suunnittelulla.

Jos asuntotuotannon strategiaksi otetaan yhä pienem-
pien asuntojen tuottaminen ympäristöystävällisyyden 
nimissä, voidaan kysyä, miten määritellään asukkaal-
leen tarkoituksenmukainen asunto. Kärjistettynä asun-
tojen kokoa voisi pienentää aina muutamaan neliöön 
saakka, jolloin ne muistuttaisivat aasialaisia kapseliho-
telleja. Asukkaat kuitenkin keskimäärin toivovat tilavam-
pia asuntoja, joten yhä pienempien asuntojen tuottami-
nen ei vastaa heidän toiveitaan. Käyttötarkoitukseensa 
huonosti sopivien rakennusten rakentaminen ei ole kes-
tävä lähtökohta. Asuntotuotannon tulisi vastata asuk-
kaiden toiveisiin, ei päinvastoin.

Pienessä, niukasti mitoitetussa asunnossa asuminen 
on yksittäisen asukkaan tekemä ekoteko. Suomalaiset 
ovat kuitenkin vähemmän huolissaan ympäristökysy-
myksistä kuin kansalaiset monissa muissa maissa – 
omia tottumuksia halutaan muuttaa tai mukavuuksista 
tinkiä muita maita harvemmin (Kyttä et al. 2010a, 105–
106). Tämä asettaa pienien asuntojen rakentamisen 
kestävän kehityksen näkökulmasta kyseenalaiseksi. 
Jos tulevaisuuden asuntomarkkinoilla asukkailla on 
paremmat mahdollisuudet valita asuntonsa, löytyykö 
2010-luvulla tuotetuille pienasunnoille kysyntää? Jos 
ei, on pienasuntovaltaisten kerrostalojen käyttötarkoi-
tuksen muuttaminen yleensä hankalaa. Yhä pienem-
pien asuntojen rakentamisen sijaan olisi tärkeää miettiä, 
miten asukkaiden toiveisiin voitaisiin vastata ympäris-
töystävällisellä tavalla. Yksi tapa on rakentaa mahdolli-
simman hyvin asukkaiden toiveisiin vastaavia asuntoja 
kestävistä materiaaleista ja kestävillä rakennustavoilla.

Kestävä rakentaminen vaikuttaa myös itse asuntojen 
suunnitteluun. Asunnot voivat vanheta tekniikan kehit-

tyessä ja asumistrendien muuttuessa ja joutua asukkai-
den hylkäämiksi (Juntto 2008, 37–38). Luvussa kaksi 
havaittuja asuinrakentamisen trendejä olivat esimer-
kiksi vaihtelut luonnonläheisten ja kaupunkimaisten 
asumisihanteiden välillä. Vaihtelu on voinut olla nopeaa-
kin. Esimerkiksi 1950-luvulla korostettiin lapsiystäväl-
listä, luonnonläheistä asumista metsälähiöissä, kun jo 
1960-luvulla tätä alettiin kritisoida ja ihanteeksi muo-
dostuivat tiiviisti rakennetut, geometriset kompaktikau-
pungit. 2010-luvulla asuntotuotantoon liittyvä keskus-
telu on keskittynyt tuotantomääriin asuntojen laadun 
sijasta. Mitä 2030-luvulla ajatellaan nykyasunnoista? 
Voivatko kritiikin kohteeksi muodostua 2010-luvulla 
rakennetut, tehokkaat ja pienasuntovaltaiset kerrosta-
lot, joita on vaikea muuntaa toisenlaisille asumisihan-
teille sopiviksi?

Trendien lisäksi varustetason nopea kehittyminen voi 
vaikuttaa asunnoille asetettuihin vaatimuksiin. Muutok-
siin varautumista helpottaisi uusien asuntojen suun-
nittelu joustaviksi siten, että uusia, rakennushetkellä 
vielä tuntemattomia asumistarpeita voidaan täyttää 
esimerkiksi asuntoon tulevaisuudessa tehtävien muu-
tosten avulla. (ibid. 37–38; 101.) Jotta rakennus voi 
kestää satoja vuosia, täytyy sen olla paitsi kestävästi 
rakennettu, myös sopia käyttötarkoitukseensa ja jous-
taa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin käyttö-
tarkoituksen muutoksiin, jos alkuperäinen käyttötarkoi-
tus vanhentuu tai asumisihanteet muuttuvat. Ovatko 
tilavammat asunnot aina joustavampia kuin pienem-
mät? Vastauksen etsiminen on aloitettava siitä, millai-
set asunnot ovat joustavia
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Ovatko tilavat asunnot ahtaita 
joustavampia?

Väitöskirjassaan Jyrki Tarpio määrittelee joustavien 
asuntojen pääperiaatteiksi monikäyttöisyyden ja muun-
neltavuuden. Monikäyttöiset asuintilat joustavat ole-
malla asuinkäytössä joissain määrin yleispäteviä – 
samaa asuintilaa voi muuttumattomana käyttää usealla 
eri tavalla. Tämä edellyttää asunnon ja asuinhuoneiden 
mitoitukselta väljyyttä tai kalusteilta monikäyttöisyyttä. 
Muunneltavuuteen perustuva joustavuus toteutuu teke-
mällä asuntoon rakenteellisia muutoksia eikä se siksi 
sovellu luontevasti jokapäiväisesti muuttuviin tarpeisiin. 
Muunneltavuus asettaa vaatimuksia asunnossa käy-
tetyille rakenteille ja taloteknisille ratkaisuille. (Tarpio 
2015, 57; 59; 79–81; 373; 375.)

Asukkaan kannalta monikäyttöisyys mahdollistaa arjen 
sujumisen joustavammin. Asunto voi vastata parem-
min asukkaansa elämäntyyliin ja vastaavasti pidem-
mällä aikavälillä erilaisten asukkaiden elämäntyyleihin. 
Tämä on mahdollista, jos asunnon tilat ovat tarpeeksi 
monipuolisesti kalustettavia, mikä toteutuu helpom-
min tilavissa asunnoissa, kuten edellä on tilakohtaisesti 
todettu. Monikäyttöisessä asunnossa on helpompaa 
varautua yllättäviin elämäntilanteen muutoksiin kuin 
niukasti mitoitetussa, asuintilansa yhdenlaiseen käyt-
töön rajaavassa asunnossa. 

Muunneltavuuteen perustuva joustavuus linkittyy enem-
mänkin koko asuinrakennuksen elinkaareen kuin yksit-
täisen asukkaan muuttuviin tarpeisiin. Asukkaat ovat 
harvoin halukkaita toteuttamaan asuntoonsa lukuisia 
rakenteellisia muutoksia lyhyellä aikavälillä. Muunnel-

tavuus – esimerkiksi mahdollisuus jakaa asunto use-
ammaksi pienemmäksi asunnoksi tai yhdistää asun-
toja suuremmiksi asunnoiksi – mahdollistaa kuitenkin 
asuntojen joustamisen erilaisten käyttäjien tarpeisiin. 
Tietyissä tapauksissa, etenkin jos rakennustoimenpi-
teet rajoittuvat pienelle alueelle asunnossa, samakin 
asuntokunta voi toki tehdä asunnossaan tarvittavia 
muutostoimenpiteitä muuttuneiden asumistarpeidensa 
toteuttamiseksi.

Tarpio luo väitöskirjassaan yhden tavan luokitella 
asuntojen joustavuutta muodostamalla seitsemän 
joustavien asuntojen tilallista logiikkaa. Ne ovat avoti-
lalogiikka, halli ja huoneet -logiikka, monireittilogiikka, 
kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruk-
tuurilogiikka ja ytimestä kasvamisen logiikka. (ibid. i.a. 
372–373.) Seuraavassa käydään lyhyesti logiikkakoh-
taisesti läpi, onko asunnon väljä mitoitus tärkeää jous-
tavuuden toteutumiselle.

Avotilalogiikalla suunniteltu asunto on huoneiksi jaka-
maton avotila, jossa tiloja erotellaan toisistaan kalus-
teiden ja verhojen avulla väliseinien sijasta. Tarpio pitää 
avotilatyyppisinä asuntoja, joissa suurin osa on yhtä 
avonaista tilaa. Märkätila voi kuitenkin olla erillinen. (ibid. 
111; 113.) Periaatteessa yksiöt toteuttavat avotilalogii-
kan määritelmän ainakin silloin, kun ne ovat tarpeeksi 
suuria, jotta pääoleskelutilasta voidaan erottaa erilli-
siä alkoveja tai keittotiloja. Pienimmissä 20 neliöisissä 
miniyksiöissä oleskelutilaa voi harvoin pitää joustavana, 
sillä kalustusmahdollisuuksia on yleensä niukasti. 

Suuremmissa avotiloissa luonteva asumistoimintojen 
erottaminen vaatii avotilalta eri luonteisia syvennyksiä 

ja alkoveja. Niitä voi muodostaa esimerkiksi sijoitta-
malla kylpyhuone- ja wc-tilat, keittiö- ja eteiskalusteet 
tai sisäänvedetty parveke sopivasti siten, että ne erot-
tavat pääoleskelutilasta kapeamman osan jollekin toi-
selle asumistoiminnolle. Tämä vaatii yleensä asunnolta 
kohtuullista pinta-alaa, joskin väliseinien rakentamatta 
jättäminen voi mahdollistaa myös monipuolisten asu-
mistoimintojen sijoittamisen pinta-alaltaan pieneen 
asuntoon.

Halli ja huoneet -logiikkaa noudattavan asunnon jousta-
vuus perustuu läpikuljettavien huoneiden määrän mini-
mointiin. Asunto on huonesarja, jossa monikäyttöiset 
asuinhuoneet ovat toisistaan riippumattomia ja yhtey-
dessä halliin, jonka kautta kaikkiin huoneisiin kuljetaan. 
Huoneet voivat sijaita yhdessä tai useammassa kerrok-
sessa. (ibid. 149; 168–169.) Jotta asuntoa voidaan kut-
sua tällä logiikalla muodostetuksi, tulee siinä olla riittävä 
määrä huoneita tai ainakin erilliskeittiö ja yksi huone. 
Huoneiden suunnittelu monikäyttöisiksi vaatii niiltä väl-
jää mitoitusta. Jos huoneita on lukuisia, muodostuu hal-
litilasta helposti käytävämäinen tai varsin suuri huone, 
mikä laajentaa asunnon pinta-alaa suhteessa huonelu-
kuun. Jos halli on pitkä käytävä, syntyy asuntoon jonkin 
verran hukkatilaa etenkin, jos käytävää ei ole mitoitettu 
siten, että sen voi kalustaa.

Monireittilogiikalla suunniteltu asunto joustaa asuk-
kaan tarpeisiin mahdollistamalla huoneiden käyttämi-
sen monipuolisesti. Lähtökohtaisesti läpikuljettavien 
huoneiden välille muodostuu useita reittejä, kun niiden 
seiniä aukotetaan useisiin huoneisiin johtavilla kulkuau-
koilla. Ovia ja aukkoja avaamalla huoneista muodostuu 
tilasarjoja. Ovia sulkemalla osa huoneista voi olla väliai-

kaisesti läpikuluttomia. (ibid. 173; 205.) 

Kulkureittien lisääminen vaatii lähtökohtaisesti asuin-
huoneilta hieman suurempaa pinta-alaa, sillä kulku-
reittien määrä heikentää kalustettavuutta, jos reitit 
pidetään avoimina. Huoneet voivat olla pieniäkin, jos 
asunto suunnitellaan sillä ajatuksella, että asukas tukkii 
asuessaan osan reiteistä, jolloin monireittisyys lähinnä 
lisää pitkän aikavälin monikäyttöisyyttä. Myös asun-
non muoto ja sijainti vaikuttaa järkevästi muodostetta-
vien reittien määrään, sillä esimerkiksi yhteen suuntaan 
avautuvaa asuntoa on vaikea kuvitella monipuolisia kul-
kureittejä tarjoavaksi, kun asuinhuoneita voi sijoittaa 
vain asunnon yhdelle sivulle. Jos kyseessä on kerros-
taloasunto, vaatii useampaan ilmansuuntaan avautu-
minen yleensä asunnolta laajempaa pinta-alaa, kuten 
edellä on todettu. 

Kytköhuonelogiikkalla muodostettuun asuntoon voi liit-
tää tai siitä voi luovuttaa huoneen tai huoneita. Käytän-
nössä huoneen liittäminen ja luovuttaminen tarkoittaa 
seinien aukottamista ja aukkojen tukkimista. Kun huo-
neet sijaitsevat kahden asunnon rajalla, voivat ne kuu-
lua jompaankumpaan asuntoon. Niihin voi olla myös 
erillinen sisäänkäynti, joka mahdollistaa niiden irrotta-
misen molemmista asunnoista erillisiksi tiloiksi. (ibid. 
211–213.) 

Kytköhuonelogiikalla muodostetun asunnon huoneluku 
ja pinta-ala voivat muuttua. Se ei kuitenkaan vaadi asun-
nolta huonelukuun nähden tilavaa pinta-alaa. Myöskään 
itse kytköhuoneen pinta-ala ei ole itsearvoisesti logiikan 
toimivuuden kannalta kovin oleellinen tekijä. 
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Itse asiassa tiukasti mitoitettu asunto, jossa huoneita 
on asunnon kokoon nähden paljon voi olla kytköhuo-
nelogiikalle otollisempi lähtökohta, sillä tuolloin mah-
dollisesti kytkettäviä huoneita on enemmän olettaen, 
että ne sijaitsevat sopivasti asuntojen tai asunnon ja 
porrashuoneen rajalla. Luontevin sijoituspaikka kyt-
köhuoneelle voisi olla kahden oleskelutilan tai liiken-
netilan välissä, mikä lievästi vaikuttaa näiden tilojen 
kalustusmahdollisuuksiin, kun huoneesta tilaa vieviä 
kulkureittejä on kytköhuoneen asuntoon liittämisen jäl-
keen enemmän. Lisäksi logiikka asettaa tiettyjä väljyys-
vaatimuksia asuntojen keittiöille ja aputiloille – niiden on 
oltava riittävän kokoisia myös lisähuoneen kytkemisen 
jälkeen, kun asunnon huoneluku ja sitä kautta mahdolli-
sesti käyttäjämäärä kasvavat.

Muuntoaluelogiikalla muodostettu asunto mahdollistaa 
huonejaon muokkaamisen asukkaan toiveita vastaa-
vaksi. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raakatila, 
toisessa vaiheessa huonejako asukkaan toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Talotekniikka voi rajata muunnelta-
vuutta, minkä vuoksi sen suunnittelussa tulisi varautua 
useisiin erilaisiin huonejakoihin. (ibid. 239; 279–280.) 

Muuntoaluelogiikka jättää parhaimmillaan asukkaan 
päätettäväksi sen, muodostuuko asunnosta huone-
lukuunsa nähden pinta-alaltaan tilava vai niukka. Jos 
asunnon pinta-ala on yleensä ottaen pieni, jää tilaa eri-
laisille huonejaoille kuitenkin vähän. Tämä korostuu 
etenkin, jos pinta-ala on sopiva lähinnä yksiölle. Tällöin 
asukkaalle ei jää huonejaon suhteen juurikaan vaihtoeh-
toja etenkin, jos asuntoon rakennetaan valmiiksi märkä-
tila ja keittiö. 

Moduulistruktuurilogiikassa asukas pääsee vaikutta-
maan asuntonsa huonejaon lisäksi asunnon kokoon. 
Muuntoaluelogiikan tavoin rakentaminen on vaiheit-
taista. Ensin toteutetaan rakennuksen seinätön runko, 
joka yleensä koostuu pilareista ja laatoista. Seuraa-
vassa vaiheessa asunnot rajataan seinillä ja lopuksi 
toteutetaan asunnon sisäinen huonejako varusteineen. 
(ibid. 285.) Moduulistruktuurilogiikan vaikutukset asun-
non väljälle tai niukalle mitoitukselle ovat vastaavat kuin 
muuntoaluelogiikassa. Erotuksena on kuitenkin se, että 
huoneiden lukumäärän lisäksi asukas voi saada mah-
dollisuuden vaikuttaa asuntonsa pinta-alaan. Asun-
tojen pinta-alan ja huoneluvun välisellä suhteella ei 
ole merkitystä moduulistruktuurilogiikan tuottamalle 
joustavuudelle. 

Ytimestä kasvamisen logiikka perustuu mahdollisuu-
teen laajentaa asuntoa vähitellen ensimmäisessä vai-
heessa rakennetun, asunnon välttämättömimmät tilat 
sisältävän ytimen ympärille. Asunto voi laajentua joko 
uusia asuintiloja rakentamalla tai muuttamalla ole-
massa olevia tiloja asuinkäyttöön. Joustaminen on läh-
tökohtaisesti kertakäyttöistä, mutta se mahdollistaa 
asukkaiden tarpeiden huomioimisen asuntoa laajen-
nettaessa. Ytimestä kasvamisen logiikkaa on yleensä 
hyödynnetty lähinnä pientaloissa ja rivitaloissa. (ibid. 
329–330; 349; 351.) 

Kuva 3.45. Pinta-alaltaan huonelukuunsa nähden 
niukan asunnon huonoja puolia käytettävyyden ja

 joustavuuden näkökulmasta. Monet huonoista 
puolista koskevat lähinnä pitkä-aikaista asumista 

ja asunnon elinkaarta.

Ruoanvalmistusta 
eteisessä, keittiö 
osana eteiskalusteiden 
rivistöä

Säilytystilan vähäinen 
määrä

Parveke peittää asun-
non ainoan ikkunan

Asunnon muunteluun 
varsin vähän vaihtoeh-
toja, yhdistäminen mui-
hin asuntoihin vaikeaa

Kalustuksen ahtaus

Lähes puolet asunnon 
pinta-alasta eteistä ja 
kylpyhuonetta

Nukkumapaikka keittiön 
vieress’ä, oleskelutilassa 
> asumistoimintojen 
eriytymättömyys

Kalustettava pinta-ala 
on pieni, kalustusvaih-
toehdot ovat vähissä
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Asunnon tilavuus tai niukkuus ei suoranaisesti vai-
kuta myöskään ytimestä kasvamisen logiikan toimi-
vuuteen. Jos tilannetta ajatellaan kohtuuhintaisuuden 
näkökulmasta, voi asunnon ydin olla järkevää mitoittaa 
varsin tiukasti, jotta sen hinta asukkaalle säilyy mah-
dollisimman pienenä. Tällöin asukas voi kerryttää varal-
lisuuttaan asuntonsa laajentamista varten. Parhaassa 
tapauksessa asunnon olemassa olevia tiloja, esimer-
kiksi olohuonetta voi laajentaa lisähuoneiden rakenta-
misen yhteydessä. 

Koska asunnon joustavuus on ytimestä kasvamisen 
logiikalla kertaluontoista, voidaan kysyä parantaako se 
asunnon kestävyyttä pitkällä aikavälillä etenkin, jos lop-
putuloksena on niukasti mitoitettu ja käyttötavoiltaan 
rajallinen asunto. Sama koskee myös muuntoaluelo-
giikkaa ja moduulistruktuurilogiikkaa, joissa asukkaiden 
mahdollisesti tekemät ratkaisut eivät välttämättä ole 
joustavia. Esimerkiksi jos koko moduulistruktuurilogii-
kalla toteutettu asuinkerrostalon runko on rakennettu 
täyteen niukoiksi mitoitettuja asuntoja, voi joustavuus 
jäädä rakennuksen valmistumisen jälkeen vähäiseksi. 
Teoriassa joustavan lähtötilanteen palauttaminen pur-
kamalla on kuitenkin mahdollista.

Voidaan siis todeta, että asunnon huonelukuun näh-
den suuri pinta-ala ei vaikuta kaikkiin tapoihin toteuttaa 
joustavia asuntoja. Eniten asunnon tilavuudesta hyö-
tyvät avotilalogiikalla, halli ja huoneet -logiikalla sekä 
monireittilogiikalla muodostetut asunnot. Tarpio toteaa 
(2015, 373) näiden logiikkojen olevan monikäyttöisyy-
teen perustuvia, kun muut logiikat perustuvat muunnel-
tavuuteen. Karkeasti voidaan siis yleistää, että väljällä 
mitoituksella on merkitystä, kun suunnitellaan moni-

käyttöisyyteen perustuvia joustavia asuntoja. Muunnel-
tavuuteen perustuessaan joustavuus linkittyy huonetilo-
jen koon sijaan lähinnä rakenteellisiin kysymyksiin. 

Asunnon tilavuudesta on sen joustavuudelle haittaa 
vain harvoin, sillä tilavammat asunnot ovat yleensä niu-
kempia monikäyttöisempiä. Sen sijaan niukka mitoitus 
voi heikentää asunnon joustavuutta. Kaikista pienim-
mät, alle 30-neliöiset asunnot eivät pääsääntöisesti voi 
olla joustavia ainakaan edellä käsitellyillä tavoilla. Pieni 
oleskelutila ei jätä mahdollisuuksia muuntelulle ja kalus-
tusmahdollisuuksiakin jää yleensä vähän. Toisaalta 
pienimmät asunnot voivat olla muunneltavissa toisiin 
käyttötarkoituksiin kuten hotellihuoneiksi tai työtiloiksi. 
Tämä voi edellyttää kuitenkin koko rakennuksen tasolla 
raskaita muutostoimenpiteitä. 

Asuntojen pinta-alan pienentäminen suhteessa huo-
nelukuun ei siis ole ainoa keino parantaa niiden kes-
tävyyttä. Sitä voi pitää jopa näennäisenä ja kunnianhi-
mottomana ratkaisuna, jos pieniä asuntoja tuotetaan 
ympäristölle epäedullisilla rakennustavoilla. Tällöin kyse 
on vain haittojen minimoimisesta. 

Kestävä kehitys voidaan huomioida tilavissa asun-
noissa suunnittelemalla niistä joustavia ja kestäviä sekä 
asukkaiden toiveiden mukaisia. Tällöin ne ovat käyttö-
tarkoitukseensa sopivia ja todennäköisemmin pidet-
tyjä myös tulevaisuudessa ja voivat kenties tarvittaessa 
joustaa uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä, yhdessä 
kestävän rakennustekniikan kanssa mahdollistaa raken-
nuksen säilymisen käytössä satoja vuosia, minkä tulisi 
olla asuinrakentamisen lähtökohta.  

3.4.3 Suunnittelun lähtökohdat

Edellä käsitellyn teorian perusteella voidaan todeta, että 
Suomessa olisi aika kääntää asuntotuotannon suuntaa 
tilavampien asuntojen suuntaan. Kyse ei kuitenkaan ole 
ympäristökysymysten, kohtuullisten elinkustannusten 
ja pienenevien asuntokuntien valossa siitä, että asunto-
tuotannon tulisi keskittyä vain luksuskotien tai tilavien 
perheasuntojen rakentamiseen. Tässä osiossa käsitel-
lään tiivistetysti, millaiset lähtökohdat luvussa kolme 
käsitelty teoria tarjoaa diplomityön suunnitelmaosiolle. 

Alaluvussa 3.1 havaittiin, että suomalaiset asunnot 
ovat keskimäärin eurooppalaisittain pieniä, vaikka asun-
tokunnat ovat koko läntisessä Euroopassa kutakuin-
kin samankokoisia. Asuntojen verrattain pieni koko ei 
kuitenkaan ulotu koko asuntokantaan. Kyse on eten-
kin siitä, että suomalaiset pienasunnot ovat pienempiä 
ja suomalaiset pienasuntokunnat asuvat ahtaammin 
kuin eurooppalaiset vastineensa. Yhtenä syynä tähän 
ovat rakennusmääräykset, jotka monissa Euroopan val-
tioissa estävät 20–30-neliöisten asuntojen tuotannon 
erilaisilla määräyksillä. Erot asuntojen keskipinta-alassa 
asukkaiden tuloryhmän ja asunnon hallintamuodon 
mukaan mitattuna ovatkin Suomessa suurempia kuin 
keskimäärin Euroopassa. Pienet asuntokunnat, pieni-
tuloiset, vuokralaiset ja työikäiset asuvat Suomessa 
ahtaimmin verrattuna Euroopan keskitasoon. 

Pienimmät 20–30-neliöiset asuntotyypit sopivat vakitui-
siksi asunnoiksi kaikista kyseenalaisimmin, jos asuinra-
kennuksessa ei ole yksityisten asuntojen lisäksi laajoja 
yhteistiloja, joita asukkaat voivat hyödyntää. Diplomi-
työn suunnitelmassa tavallisten kerrostaloasuntojen 

minimikoko asetetaan 30 neliöön. Asumisen kohtuu-
hintaisuuden nimissä tämä ei voi kuitenkaan jäädä 
ainoaksi keinoksi toteuttaa tilavampia asuntoja.

Alaluvussa 3.2 käsiteltiin erilaisten asukasryhmien 
konkreettisia toiveita asuntojen kokoon liittyen. Vaikka 
keskusta-asumisen suosio on lisääntynyt, ei tämä kui-
tenkaan näy asukkaiden toiveissa yhä pienenevinä asun-
tojen tavoitekokoina. Asumistoiveet voivat toisaalta liit-
tyä tuleviin elämäntilanteisiin nykyisen sijasta. Suurin 
osa asukkaista on tyytyväisiä nykyiseen asumiseensa, 
vaikka toiveita tilavampia asuntoja kohtaan esiintyykin. 

Pienimmät asuntokunnat toivoivat asuntoihinsa eniten 
lisää tilaa, mikä vastaa suomalaisten ja eurooppalaisten 
asuntojen kokovertailussa havaittuja eroja. Yksinasu-
jat pitävät keskimäärin itselleen sopivina 40–59-neli-
öistä asuntoa, joskin lähes kolmannes toivoo itselleen 
60–79-neliöistä asuntoa. Alle kymmenesosa yksinasu-
jista pitää alle 40-neliöistä asuntoa itselleen sopivana. 
Yleensä pienissä asunnoissa asuvien nuorien tavoite-
asunnon koko oli vuonna 2004 jopa 122 neliötä. Tämä 
toive tähdännee pitkälle tulevaisuuteen.

Asumisvalinnoissa joudutaan toiveiden lisäksi huomi-
oimaan taloudellinen tilanne ja arjen realiteetit, minkä 
vuoksi toteutuneet asuntokoot ovat huomattavasti 
tavoiteltuja pienempiä. Suunnitelmassa pyritään hake-
maan kompromissi asukkaiden asumistoiveiden ja rea-
liteettien välille, minkä vuoksi asuntojen minimikokoa ei 
aseta 40 neliöön. Muutoin suunniteltaisiin asuntoja vain 
hyvätuloisille ja varakkaille etenkin, kun suunnittelualue 

223 222 



sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. Pienimpien ja 
asumiskustannuksiltaan kaikkein alhaisimpien asun-
tojen saatavuus on tärkeää esimerkiksi vuokralaisille, 
jotka ovat usein valmiita tinkimään asuntonsa koosta 
edullisempien asumiskustannusten puolesta.

Perheet pitävät asunnoissaan suurimpina puutteina 
pieniä makuuhuoneita, huonoa kalustettavuutta sekä 
säilytys- ja varastotilojen vähäisyyttä. Nämä ovat 
huonelukuunsa nähden pinta-alaltaan niukan asun-
non ominaisuuksia. Diplomityön suunnitelmaosassa 
asunnot pyritään pitämään huonelukuunsa nähden 
tilavina, mikä paitsi mahdollistaa näiden toiveiden 
toteuttamisen myös parhaimmillaan lisää asuntojen 
monikäyttöisyyttä.

Ikääntyneillä on vähiten tilavampaan asumiseen liittyviä 
asumistoiveita. Terveyteen ja arjen sujumiseen liittyvät 
ongelmat lisäävät myös pienempiin asuntoihin lähelle 
palveluita muuttamista koskevien toivovien määrää. 
Ikääntyneetkin pitävät tärkeinä asunnon varustetasoa 
ja esteettömyyttä. Pitkän asumishistorian myötä saatu 
selkeä käsitys omista toiveista voi nostaa vaatimus-
tasoa asunnon laadulle. Iäkkäätkin toivovat kuitenkin 
keskimäärin yhdeksästä kymmeneen lisäneliötä asun-
toihinsa. Yhteisöllinen ryhmäasuminen ja sukupolviasu-
minen voisivat tarjota iäkkäille kompromisseja tilavia ja 
laadukkaita asuntoja koskevien toiveiden ja terveyson-
gelmien asumiselle mahdollisesti aiheuttamien haas-
teiden välillä. Nämä ovat suunnitelmassa lähtökohtia 
iäkkäiden asumiselle. 

Asukkaat toivovat asuntoihinsa lisätilaa varallisuudesta 
ja tulotasosta riippumatta. Suurituloisten tavoiteasunto 

on varsin suuri, jopa 168-neliöinen. Pienituloiset tavoit-
televat keskimäärin 87-neliöistä asuntoa. Pienemmästä 
tavoitekoosta huolimatta pienituloisilla nykyisten asun-
tojen ja tavoiteasuntojen välinen pinta-alaero on suu-
rempi kuin suurituloisilla. Lisätilaa toivotaan 40 neliötä. 
Diplomityön suunnitelmassa heidän tavoitteisiinsa pyri-
tään vastaamaan yhdistettävillä asunnoilla ja pää- ja 
sivuasuntopareilla, joissa asuntokunta voi aluksi vuok-
rata osaa asunnosta toisten asuntokuntien käyttöön 
pienentääkseen asumiskustannuksiaan tai ostaa asun-
toonsa lisätilaa vähitellen.

Alaluvussa 3.3 todettiin uusien asuntojen keskipin-
ta-alan laskeneen Suomessa 2010-luvulla asukkaiden 
toiveista huolimatta. Asumisen hinta on myös nous-
sut, joten entistä pienemmät asunnot eivät välttämättä 
ole asumiskustannuksiltaan aiempaa edullisempia. 
Ahtaasti asuminen keskittyy Suomessa suurille asun-
tokunnille – yleensä monilapsisille perheille – vaikka 
he asuvat sekä huoneluvultaan että pinta-alaltaan 
keskimääräistä suuremmissa asunnoissa. Tämä liit-
tyy todennäköisesti siihen, että mitä suurempi perhe 
on, sitä haastavampaa on hankkia asunto, jossa jokai-
selle perheenjäsenelle on oma huoneensa. Yhdistettä-
vistä, vähitellen hankittavista asunnoista sekä pää- ja 
sivuasuntopareista voisi olla hyötyä myös väljempää 
asumista kaipaaville suurille asuntokunnille. Yhdistettä-
vät asunnot mahdollistavat monihuoneisten asuntojen 
toteuttamisen asuinkerrostaloihin, vaikka niitä ei suora-
naisesti vielä rakennusvaiheessa toteutettaisikaan.

Tämän alaluvun alussa todettiin, että tilavammat asun-
not mahdollistavat tilallisesti ja toiminnallisesti laa-
dukkaampien asuntojen suunnittelun. Myöhemmin 

todettiin lisäksi, että asunnon kestävyys ja ympäristöys-
tävällisyys eivät yksinomaan linkity asunnon kokoon. 
Sekä tilavia että niukasti mitoitettuja asuntoja voidaan 
tuottaa ympäristöystävällisesti. Jotta tilava asunto voi 
olla ympäristöystävällinen, tulisi sen olla joustava, kes-
tävästi rakennettu ja tarkoituksenmukainen. Lämmitet-
täviä kuutioita ei kannata rakentaa turhaan, jos ne eivät 
tarjoa tilallisia tai toiminnallisia etuja.

Diplomityön suunnitelman asuntojen tavoitekoot asun-
totyypeittäin ovat seuraavat:

- Yksiöt 30–45 hum2
- Kaksiot 50–60 hum2
- Kolmiot 60–75 hum2
- Neljä huonetta 80–90 hum2
- Viisi huonetta 90–100 hum2

Näiden asuntokokojen on katsottu mahdollistavan 
huonelukuun nähden väljien ja tarkoituksenmukaisesti 
kalustettavien asuntojen suunnittelun. 

Suunnitelman asumiskonsepteja ovat tavallisten, koh-
tuullisesti normaalia tilavampien asuntojen lisäksi pää- 
ja sivuasuntoparit, yhdistettävät asunnot, jaetuilla tiloilla 
varustetut asunnot sekä yksityisistä ja yhteisistä tiloista 
koostuvat ryhmäasunnot. Kestävään lopputulokseen 
pääsemiseksi tavoitteena on luoda näistä asumismuo-
doista joustava kokonaiskonsepti, jossa saman kerros-
tason voi muuntaa sopivaksi mille tahansa edellä maini-
tuista asumisratkaisuista.
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4 SUUNNITTELUALUEEN ANALYYSI



4.1 Suunnittelualueen 
kaupunkikuva

Diplomityön suunnittelualue sijoittuu Helsingin kanta-
kaupunkiin, Alppilan kaupunginosaan. Tarkemmin se 
sijaitsee korttelin 12456 tontilla yksi, osoitteessa Tivoli-
tie 1. Tontilla on Linnanmäen huvipuiston parkkipaikka. 
Suunnittelualueen eteläpuolella on Linnanmäen huvi-
puistoalue ja pohjoispuolella Alppilan kirkko. Itä-länsi-
suunnassa alue rajautuu itäpuolisen asuinkorttelin ja 
länsipuolisen Alppipuiston väliin. Suunnittelualueelta 
kaakkoon sijaitsee Lenininpuisto jylhine kallioineen. 
Tontti on kolmiomainen ja sille tärkeimmät suunnat 
muodostavat kutakuinkin lounas-koillinen-akselin suun-
tainen Kotkankatu ja sekä suunnittelualueen kohdalla 
itä-länsi-suuntainen Viipurinkatu.

Suunnittelualueen tontti ja sen kaakkoispuolinen LPA-
tontti muodostavat yhdessä kaavahankkeen, joka on 
aloitettu vuonna 2013. Nykyisin voimassa on vuonna 
1995 laadittu kaava, jossa parkkipaikka on kaavoitettu 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi. Linnanmäen pysäköinti siirtyy 
tulevaisuudessa Linnanmäen omiin tiloihin, mikä mah-
dollistaa rakentamisen alueelle. (Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto, 2013.) 

Alppilan asuntojen keskipinta-ala oli vuonna 2016 38,7 
neliötä koko Helsingin keskiarvon ollessa 63,4 neliötä. 
Tilastotietojen valossa Alppila näyttäytyy pienasunto-
valtaisena, minkä vuoksi tilavampien asuntojen raken-
taminen alueelle monipuolistaisi asuntokantaa. Asun-

noissa oli neliöitä kutakin asukasta kohden Alppilassa 
keskimäärin 28,2 ja koko kaupungissa 33,8. Sekä Alppi-
lassa että koko Helsingissä asunnot ovat 2010-luvulla 
hieman suurentuneet, mutta pinta-ala henkilöä kohti on 
laskenut.  (Helsingin kaupunki 2017, 75–76.)

Alppilan asuntojen lukumäärä on 2010-luvulla kasvanut 
vain muutamalla kymmenellä asunnolla, mitä selittää 
vanha ja tiivis kaupunkirakenne, jossa suuria rakennus-
hankkeita ei voi toteuttaa vanhoja rakennuksia purka-
matta.  Alppilan asuntokannasta vuokra-asuntoja on 
49,1% ja omistusasuntoja 40,5%, mikä vastaa suunnil-
leen Helsingin keskiarvoa. Asuntokanta on huoneisto-
jakaumaltaan yksipuolista, sillä asunnoista yksiöitä ja 
kaksioita on jopa 90,9%, kun koko kaupungissa niitä on 
59,1%. Alppilan väkiluku oli vuonna 2017 4501 henkilöä. 
Luku ei ole juurikaan muuttunut 1990-luvun jälkeen, jos-
kin 2000-luvun alussa asukasluku pieneni hetkellisesti 
noin 4300 asukkaaseen. (Helsingin kaupunki 2017, 31; 
78–79.) Väkiluvun kasvu jälleen 2010-luvulla voi olla 
seurausta lapsiperheiden uudesta innostuksesta muut-
taa kantakaupunkiin asuntojen pienestä koosta huoli-
matta. Tähän viittaa myös asumisväljyyden keskimää-
räinen lasku.
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Kuva 4.1. Asemapiirros 1:750, nykytilanne 
suunnittelualueella.
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Kuvat 4.6–4.9. Korttelin 373 sisäpiha.Kuvat 4.2–4.5 Näkymä suunnittelualueelle Lenininpuiston kallioilta.



Alppilan kaupunkirakenne 

Alppilan kaupunkirakenne jäsentyy lounas-koillinen-ak-
selin sekä luode-kaakko-akselin suuntaiseksi. Alppilan 
pohjoisreunalla, Aleksis Kiven kadun varrella korttelit 
ovat suorakulmaisia. Viipurinkatu ja Karjalankatu muo-
dostavat Alppilan muutoin suorakulmaiseen koordinaa-
tistoon vinot akselit, joiden myötä muutamat Alppilan 
kortteleista ovat suunnittelualueen tavoin kolmiomaisia. 
Näissä kortteleissa kolmionmuotoisten massojen kärjet 
on katkaistu tylpemmiksi. Suunnittelualueen koillispuo-
lella kolmiomaisen korttelin teräviä kärkiä on korostettu 
istutusalueilla tai materiaalinvaihdoksilla jalkakäytä-
vässä. Ratkaisut tarjoavat lähestymistavan suunnitelta-
van korttelin kärjen massoittelulle. 

Alppilassa kadut ovat Aleksis Kiven katua ja Sturenka-
tua lukuun ottamatta lyhyitä eivätkä siten muodosta 
pitkiä katunäkymiä. Viipurinkadun kaareutuminen ja 
taittuminen pilkkovat siltä avautuvia katunäkymiä 
lyhyehköiksi.  Suunnittelualue on bulevardimaisen Kot-
kankadun lounaispäässä. Koillispäässä kadulle luon-
tevan päätepisteen muodostaa yksi Konepajan alueen 
vanhoista punatiilisistä teollisuusrakennuksista, Alek-
sis Kiven katu 23. Suunnittelualue ei itsessään nykyi-
sessä käytössään toimi Kotkankadun visuaalisena pää-
tepisteenä – näkymä jatkuu ylös rinnettä nousevalle 
Tivolitielle ja katkeaa Alppipuistoa rajaaviin puihin. Dip-
lomityössä suunniteltavalla rakennuksella on mahdol-
lisuus muodostaa Kotkankadulle päätepiste kadun toi-
sessa päässä sijaitsevan vanhan teollisuusrakennuksen 
vastapariksi.

 Alppilan korttelit ovat pääosin umpikortteleita tai puo-

liavoimia kortteleita, joissa rakennukset on sijoitettu 
siten, että ne muodostavat korttelille selkeän muodon 
kytkeytymättä kuitenkaan toisiinsa. Kaupunginosan jul-
kiset rakennukset ovat muihin kortteleihin verrattuina 
suuria, kokonaisen korttelin kokoisia. Suunnittelualueen 
luoteispuolella, Alppilan kirkon länsipuolella sijaitsevat 
rakennukset muodostavat kaupunginosan ainoat avo-
korttelit. Suunnittelualueen kortteli rinnastuu lähimmin 
itäpuolen asuinkortteliin 373, joka muodostaa sekä 
umpikortteleille, että avoimille kortteleille luonteenomai-
sia tiloja. Kortteli on kapea ja kutakuinkin tasalevyinen 
monen sadan metrin matkalta. Suunnittelualue muo-
dostaa korttelille jatkumon, minkä vuoksi naapurikort-
telin linjat ovat hyvä lähtökohta suunniteltavan korttelin 
massoittelulle. 

Itäpuolinen kortteli on Viipurinkadun puolella rakennettu 
umpeen rakennusmassaksi, joka kiertyy Tivolitien puo-
lelle ja edelleen Vesilinnankadulle. Vesilinnankadulla 
kortteli on avoin ja muodostaa vapaampaa, luonnon-
läheisempää katukuvaa, jossa näkymiä avautuu poh-
joisessa korttelien sisäpihoille ja etelässä Lenininpuis-
toon. Korttelin 373 hengessä suunniteltavalle korttelille 
on perusteltua rakentaa Viipurinkadun puolelle tiivis 
kaupunkijulkisivu. Alppipuiston puolella uuden kortte-
lin rakenne voi olla tarvittaessa avoimempi. Toisaalta 
myös umpikortteli on tontille luonteva ratkaisu ympäröi-
vän kaupunkirakenteen vuoksi. Se mahdollistaisi myös 
tehokkaan maankäytön. Lisäksi suunniteltavan korttelin 
massoittelua määrittää sen suhde viereiseen Alppilan 
kirkkoon, jonka porrastuva julkisivu muodostaa tunnis-
tettavan aiheen Viipurinkadulla.
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Kuva 4.10. Alppilan rakennusten kerrosluku 1:500.

232 



GSEducationalVersion

WC
WC

ALAHALLI

KONEHUONEWC

V

V

TKN

PUTKIKANAVA

SAKAR.

LASTEN-
HUONE

ALA-AULA

ASKARTELU
ASKAR-

TELUASKAR-
TELUASKAR-

TELUKEITTIÖ

KU
NTO

-
SA

LI

KU
NTO

-
SA

LI
SP

K
TK

N
V

AR
K.

LJH

KA
TT

ILA
H.

V
S

PH PK
H

SK

PK
H

ODO-
TU

SH
.

PE
S.

KUIV.

KE
LL

AR
IN

VO
IM

IST
EL

U-

SA
LIN

HUOLT
O-

PA
RV

I

1H+KK

2H+KK 1H+KK 1H+KK 2H+KK

LIIKE-TILA
HUONE

VAR.

2H+
KK+S

2H+
KK+S

2H+
KK+S

2H+
KK+S

RAVINTOLA-
SALI

VAR

BAARI

LIIKE-
TILA

LII
KE

-
TIL

A

LII
KE

-
TIL

A
VA

R.
VA

R. VAR.

1H
+KKUVV

JÄTE V

UVV

PES.

MAN-
KELI

3H
+KK

1H+KK 3H+KK

1H+KK

1H+KK
LIIKE-TILA

LIIKE-TILA

LIIKE-TILA

IRTV.

LVV

UVV
S

PH

PKH

PRH

1H
+KT

1H
+K

TH

RUO-KA-SALI

K

H

TH

TH

TH

VESILINNANKATU

VIIPURINKATU

KO
TK

AN
KA

TUHAN
GONKA

TU

LOVIISANKATU

JÄTE

TIV
OLIT

IE

Rakennusten kerrosluvut Alppilassa vaihtelevat yhdestä 
kahdeksaan. Korkeimmat rakennukset sijoittuvat Alp-
pilan itä- ja pohjoislaidalle Aleksis Kiven kadun lähei-
syyteen. Kaupunginosan keskellä rakennukset ovat 
matalahkoja, kahdesta neljään kerrosta korkeita. Suun-
nittelualueen lähimmät asuinkorttelit ovat pääosin 
nelikerroksisia, Alppilan kirkko puolestaan kolmiker-
roksinen. Useammasta rakennuksesta koostuvat kort-
telit eivät muodosta kerrosluvultaan täysin yhtenäisiä 
alueita, kuten kuvasta 4.10 voidaan havaita. Korttelissa 
373 lähimmät rakennukset ovat kauttaaltaan neliker-
roksisia, mutta korttelin räystäskorkeudet vaihtelevat 
maastonmuotojen ja eri aikakausina vaihdelleiden ker-
roskorkeuksien mukaisesti. Ympäröivien rakennusten 
perusteella suunnittelualueelle sopiva kerrosluku on nel-
jästä kuuteen kerrosta. 

Suunnittelualueen lähiympäristö ja 
naapurirakennukset

Viipurinkatu kapenee puoleen leveydestään suunnitte-
lualueen kohdalla kadun molemmille puolille sijoittu-
van raitiovaunupysäkin vuoksi. Ympäristö on jalankulki-
jaystävällinen, sillä useimpien katujen molemmin puolin 
on jalkakäytävät. Pohjois- ja itäpuolelta suunnittelualue 
rajautuu tiukasti Tivolitiehen ja Viipurinkatuun jalkakäy-
tävineen. Länsi- ja eteläpuolella hieman epämääräi-
semmän rajan muodostaa Alppipuiston laita. Puiston 
avokallioalueet alkavat kuitenkin jo tontin rajojen sisä-
puolelta, minkä vuoksi rakennusalueen jatkaminen ton-
tin ulkopuolelle Alppipuiston puolella ei ole perusteltua.  
Epäsymmetrinen puurivi jakaa suunnittelualueella sijait-
sevan parkkipaikan kahteen osaan.

Suunnittelualueen itäpuoleisten asuinrakennusten 
ensimmäisessä kerroksessa on lähinnä liiketiloja ja 
asuntoja. Liiketilat keskittyvät Viipurinkadun ja Tivoli-
tien varrelle – Vesilinnankadun katutila muodostuu 
yksityisemmäksi ja suljetummaksi. Katujen leveydet 
vastaavat niiden varrelle sijoitettujen tilojen luonnetta, 
sillä Vesilinnankatu on näistä kolmesta kadusta kapein. 
Jalankulkijoille avoimen maantasokerroksen mahdol-
listavat molempien lähinaapurien kellarit, joissa sijait-
see varastotiloja, teknisiä tiloja sekä Vesilinnankadun 
puolella pieni autohalli, johon ajetaan Tivolitien puo-
lelta. Korttelin sisäpihalla on talousrakennuksia, joihin 
on sijoitettu yhteistiloja ja jätehuollon tiloja. Sisäpihalle 
on kulku kadulta porttikongien läpi. Sieltä kuljetaan edel-
leen porrashuoneisiin, joihin pääsee Vesilinnankadun 
puoleisen rakennuksen osalta lisäksi kadun puolelta. 
Tässä rakennuksessa, entisessä Neumannin makkara-
tehtaassa, on tavallisten asuntojen lisäksi rivitalomaisia 
asuntoja, joihin on erilliset sisäänkäynnit ulkoa sisäpi-
han puolelta. 

Alppilan kirkon maantasokerros on rakennuksen län-
sipäädyssä osittain maan alla ja ikkunat tästä syystä 
yläikkunoita. Alakerran pääsisäänkäynti sijaitsee raken-
nuksen itäpäädyssä toisen kerroksen pääsisäänkäynnin 
vieressä. Sisäänkäynti johtaa alahalliin, joka avautuu 
lasiseinän läpi Viipurinkadulle ja jossa toimii nykyisin 
kahvila. Alahallin läpi on kulku kirkon pohjoiskulmassa 
sijaitseviin kerho- ja askartelutiloihin. Kirkon itäinen 
kulma on varattu teknisille tiloille ja lounaiskulma sau-
naosastolle ja yhteistiloille, jotka palvelevat kirkkoraken-
nuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevia 

Kuva 4.11. Lähinaapurien maantasokerrokset 1:750.
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asuntoja. Kirkon kellarissa on teknisiä tiloja sekä voi-
mistelusali pukuhuoneineen. Maantasokerroksen julki-
simmat tilat, alahalli ja alapuolinen voimistelusali avau-
tuvat kolmionmuotoiselle pikkuaukiolle Viipurinkadun 
varrella. Kirkon julkisin puoli on kuitenkin Kotkankadulle 
avautuvalla kaakkoisjulkisivulla, jolla sen sisäänkäynnit 
sijaitsevat. 

Myös Alppilan kirkon koillispuoleisen korttelin julkisim-
mat tilat ryhmittyvät Kotkankadun varrelle. Kirkon koil-
lisnaapurirakennuksessa kolme liiketilaa peittävät koko 
rakennuksen maantasokerroksen julkisivun. Loviisanka-
dun puolella maantasokerroksessa on asuntoja. Yhteis-
tilat varastoineen ja teknisine tiloineen on sijoitettu kel-
lariin, kuten suunnittelualueen itäpuolisessa korttelissa. 
Kirkon länsinaapurina sijaitsee entinen tuberkuloosipo-
tilaiden asuntola. 

Suunnittelualuetta ympäröivät korttelit muodostavat 
katutasolla melko avointa katutilaa etenkin Viipurinka-
dun ja Tivolitien varrella. Tämä on luonteva tavoite myös 
suunniteltavalle korttelille, jossa asuntojen varasto- ja 
muita aputiloja olisi luontevaa sijoittaa tontin lounais-
kulmalle katujulkisivujen sijasta. Myös aputiloja maan 
alle piilottava kellari on suunnittelualueella mahdollinen 
ratkaisu. 

Suunnittelualuetta ympäröivissä kortteleissa on maan-
tasokerroksen yläpuolella lähinnä asuntoja, joista 
useimmat ovat pienasuntoja – yksiöitä ja kaksioita. Alp-
pilan kirkon kirkkosali sijaitsee kirkon toisen kerroksen 
itäpäädyssä. Siihen on kulkuyhteys eteisen kautta suo-
raan Kotkankadulta portaita pitkin. Kirkkosalin vieressä 
on seurakuntasali, jonka nauhaikkunan kautta avautuu 

näkymä suunnittelualueelle ja sen yli Alppipuistoon. 
Kirkon toisen kerroksen pohjoiskulmassa on henkilö-
kunnan työtiloja, kerhotiloja ja pieni kappeli. Porttikongi 
erottaa kirkon lounaissiiven sen muista tiloista. Lou-
naissiiven toisessa kerroksessa on neljä asuntoa, joiden 
näkymät avautuvat pääasiassa lounaaseen suunnitte-
lualuetta ja Alppipuistoa kohti. 

Diplomityössä suunniteltava kortteli uhkaa etenkin Alp-
pilan kirkosta ja itäpuolisen korttelin asunnoista avautu-
via näkymiä, joita nykyinen parkkipaikkakaan ei toisaalta 
ole juuri parantanut. Uudisrakennuksen vaikutusta ole-
vien rakennusten näkymiin ei voi täysin neutraloida, 
mutta ongelmallisia tilanteita voi ehkäistä pitämällä 
suunniteltavan rakennuksen korkeuden maltillisena. 
Mahdollisia varjostusvaikutuksia ehkäisee se, että Vii-
purinkatu ja Tivolitie ovat melko leveitä, minkä vuoksi 
uusi rakennus ei lopulta sijoitu kovin lähelle nykyisiä 
rakennuksia.  Naapurirakennusten näkymille ja valon-
saannille on eduksi, jos suunniteltava rakennus on 
matalimmillaan Viipurinkadun ja Tivolitien kulmassa.

Kuva 4.12. Lähinaapurien toinen kerros 1:750.
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Julkisivumateriaalit ja massoittelu 
Alppilassa 

Alppilan asuinrakennuksista suurin osa on harjakattoi-
sia lamellitaloja. Tätä kaavaa on noudatettu aina van-
himpien kivitalojen rakentamisesta 1920-luvulla myö-
hempien vuosikymmenten täydennysrakentamiseen. 
Yleisin julkisivumateriaali on rappaus. Etenkin 1960-
luvun jälkeen toteutetuissa täydennysrakennuksissa 
on käytetty myös kokeilevampia julkisivumateriaaleja 
kuten peltiä tai klinkkerilaattoja. Joukosta löytyy myös 
muutamia tiiliverhottuja rakennuksia, etenkin Konepajan 
alueelta Aleksis Kiven kadun varrelta. Alueen vanhim-
mat ja matalimmat rakennukset ovat kaksikerroksisia 
puutaloja. Useimmat Alppilan rakennuksista seisovat 
luonnonkivellä, betonilla tai klinkkerilaatoilla verhoiltujen 
sokkelien päällä. Maantasokerros erottuu usein hieno-
varaisesti varsinaisista asuinkerroksista aukotuksensa, 
julkisivumateriaalinsa tai koristeaiheidensa puolesta. 
Julkisivujen aukotus on etenkin Alppilan asuinrakennuk-
sissa rauhallista ja symmetristä. 

Korttelissa 373 rakennukset ovat lähes yksinomaan 
peltikattoisia ja rapattuja. Poikkeuksen muodostavat 
Vesilinnankadulla muutama tiiliverhottu asuinrakennus. 
Käytetyt värisävyt ovat vaaleita ja lämpimiä punaisen, 
keltaisen ja ruskean sävyjä. Voimakkaimmin värejä on 
käytetty Tivolitien ja Viipurinkadun kulmassa sijaitse-
vassa asuinrakennuksessa, Viipurinkatu 18:ssa, jonka 
punainen julkisivu piristää Viipurinkadun muutoin har-
monista katunäkymää. Korttelin vanhimmissa raken-
nuksissa maantasokerros on rapattu ja erotettu ylem-
pien kerrosten julkisivusta listoituksilla. Rakennukset 
nousevat jyhkeän, luonnonkivisen sokkelin päältä. 

Myös Viipurinkatu 18:n maantasokerros on myös ero-
tettu ylempien kerrosten julkisivusta. Sen ilme on pää-
osin lasinen ja metallinen, joskin sokkeli on verhottu 
klinkkerilaatoilla. 

Alppilan kirkossa pääasiallinen julkisivumateriaali on 
valkoiseksi maalattu tiili. Kirkon sokkelit ovat lautamuot-
tiin valettua, harmaaksi maalattua betonia. Vesikatto 
on vihreäksi värjäytynyt, kuparinen lapekatto. Kirkon 
massoittelu ja julkisivusommittelu ovat modernistisia. 
Moniulokkeinen massa kiertyy pienen sisäpihan ympä-
rille. Suunnittelualueen puoleisen siiven katujulkisivu 
on porrastettu, mikä luo ulokemaista ilmettä. Päämas-
sassa sijaitseva kirkkosali on kadulta katsottuna melko 
umpinainen. Muutoin aukotus on pääosin vaakasuun-
taista ja sommiteltu muutaman ikkunan ryhmiksi seu-
rakuntasalin nauhaikkunaa lukuun ottamatta. Kirkon 
pellitysdetaljit ikkunoiden vesipelleistä räystäisiin ja sok-
kelipelteihin on toteutettu kuparista.

Alppilan rakennuskanta muodostaa alueelle melko yhte-
näisen ja loogisen ilmeen, jota suunniteltavan uudis-
korttelin tulisi täydentää. Korttelin ympäristöön ei tule-
vaisuudessa enää voida luontevasti sijoittaa uusia 
asuinrakennuksia Alppipuiston suojeltujen kallioiden 
ja tiiviisti rakennetun ympäristön vuoksi. Pienien täy-
dennysrakennusten toteuttaminen esimerkiksi Alppilan 
koulun ympäristöön tai kortteliin 373 voi olla mahdol-
lista. Suunnittelualueella ympäröivän kaupunkiraken-
teen logiikkaa seuraisi parhaiten harjakattoinen, yhte-
näiseksi lamelliksi suunniteltu kortteli. 

Kuva 4.13. Alppilan kirkon detaljeja.
Kuva 4.14. Keuhkotautisten asuntola korttelissa 382.

Kuva 4.15. Näkymä suunnittelualueelta itään.
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4.2 Suunnittelualueen 
historia

Alppilan rakennuskanta on ajall isesti kerrostu-
nutta. Suuri osa rakennuksista on 1920-luvulta tai 
1960-luvulta. Kortteleista vain harvat muodostavat 
yhtenä aikakautena suunnitellun, tähän päivään säilyn-
een täydellisen kokonaisuuden. Täydennysrakentamista 
vanhaan kaupunkirakenteeseen onkin harjoitettu aina-
kin 1960-, 1980- ja 1990-luvuilla. Tämän vuosituhannen 
uudiskohteet sijoittuvat Aleksis Kiven kadun pohjois-
puolelle Konepajan alueelle. Ne muodostavat omanlai-
sensa 2000-luvun kokonaisuuden. Suunnittelualueen 
lähinaapurit ovat korttelissa 373 1920- ja 1960-luvuilta. 
Alppilan kirkko puolestaan on valmistunut vuonna 1957. 
Seuraavassa käsitellään lähimpien kortteleiden histo-
riaa rakennuskohtaisesti. Tämän jälkeen tarkastellaan 
uudempien täydennysrakennuksien suhtautumista ole-
vaan rakennuskantaan Alppilassa. 

Naapurikorttelien historiaa

1. Suunnittelualueelta puretut rakennukset

Suunnittelualueella oleva parkkipaikka oli rakentama-
ton tontti Alppilassa vielä 1940-luvulle saakka. Paikalle 
rakennettiin Helsingin vuodelle 1940 suunniteltuja olym-
pialaisia varten parakkirakennuksia, jotka pystytti Kou-
lumatkailutoimisto. Olympialaisia jouduttiin kuitenkin 
sodan vuoksi siirtämään ja parakit saivat alkuperäisestä 
suunnitelmasta poikkeavaa käyttöä hätämajoituksena. 
(Hackzell 1988, 143.) 

Kuva 4.19. Alppilan rakennusten 
valmistumisvuodet 1:5000.

Sotien jälkeen korttelin rakennuksissa toimi täisaunoja. 
Ne muutettiin asuntoloiksi vuonna 1952. Asuntolat oli 
varattu kodittomille helsinkiläisnaisille, jotka asuivat 
niissä 14-neliöisissä kahden hengen huoneissa tilapäi-
sesti. Parakkien keskelle jäi kodikas pihapiiri, jossa ome-
napuut ja marjapensaat tuottivat asukkaille satoa ja 
sireenit kukkivat. (Hackzell 1988, 143.) Korttelin raken-
nukset rakennettiin Helsingin karttapalvelun ilmaku-
vien mukaan 1940–60-luvuilla moneen kertaan ennen 
pihapiirin viimeiseen hahmoon päätymistä.  Ilmakuvien 
perusteella parakit purettiin vuosien 1988–1997 välillä 
ja entinen pihapiiri asfaltoitiin parkkipaikaksi vuosien 
1997–2001 välillä.  

Rakennukset olivat ilmakuvien mukaan yksikerroksi-
sia. Niiden alun perinkin tilapäisen luonteen ja nykyisen 
kaupunkikuvan kannalta ei ole kuitenkaan perusteltua 
rakentaa kortteliin jälleen yksikerroksisia rakennuksia. 
Merkille pantavaa on, ettei rakennuksia rakennettu lin-
jaan Kotkankadun varrella olevien kortteleiden kanssa. 
Havainnon perusteella voi ajatella, että uusia rakennuk-
sia voi tarvittaessa hahmotella hieman tontin nykyisen 
rajan kaakkoispuolelle. Toisaalta purettujen parakkira-
kennusten tilapäisyyden ja rakennusaikana vallinneen 
kriisitilanteen vuoksi on kyseenalaista, kuinka pitkälle 
kaupunkikuvallisia arvoja on mietitty niiden suunnittelu- 
ja rakennusvaiheessa.
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2. Suunnittelualueen itäpuolinen kortteli 373

Virallisesti ensimmäinen rakennus suunnittelualueen 
itäpuoliseen kortteliin rakennettiin vuonna 1913 Viipurin-
kadun ja Kotkankadun kulmaan. Alue saattoi olla asuttu 
jo aikaisemmin, sillä Alppilan virallinen asemakaava laa-
dittiin vasta vuonna 1901, mutta Alppilassa oli asukkaita 
kaupungin vuokralaisina jo 1840-luvulta alkaen. Vuoden 
1913 puurakennus sisälsi 21 pientä hellahuonetta, jotka 
vuokrattiin työväelle. Rakennus purettiin vuonna 1961 
valmistuneen Matti Liedon suunnitteleman asuinkerros-
talon tieltä. (Hackzell 1988, 140.) Uudet asunnot eivät 
kuitenkaan olleet juurikaan purettuja kookkaampia, sillä 
Liedon suunnittelema talo sisältää lähinnä yksiöitä ja 
kaksioita, kuten kuvasta 4.12 voidaan havaita. 

Eräs kiinnostavimmista suunnittelualueen lähinaapu-
reista on Tivolitie 4:ssä ja Vesilinnankatu 31:ssä sijait-
seva nykyinen asuinrakennus. Rakennus valmistui 
vuonna 1929 Neumannin makkaratehtaaksi suunnit-
telijanaan arkkitehti Selim Savonius. 1950-luvulla teh-
taassa työskenteli jopa sata työntekijää. Tehdastoiminta 
kuitenkin päättyi vuonna 1971 ja Tivolitien puoleisesta 
talon osasta muodostettiin asunto-osakeyhtiö. Vesi-
linnankadun puoleinen siipi oli valtion omistuksessa 
1990-luvulle saakka ja toimi muun muassa Vankeinhoi-
don koulutuskeskuksena – vanginvartijoiden ja virka-
miesten koulutuspaikkana. (Hackzell 1988, 140–142.) 
Kaupungin arkiston sähköisestä asiointipalvelusta löy-
tyvien lupapiirustusten mukaan loputkin rakennuksesta 
muutettiin asunnoiksi 1990-luvun lopulla. Asunnot on 
esitetty kuvissa 4.11 ja 4.12. Ulospäin klassistista asuin-
rakennusta muistuttava julkisivu kätkee taakseen yllät-
tävän menneisyyden teollisuusrakennuksena.

Suurin osa korttelista säästyi sekä vakavilta vauri-
oilta sodan pommituksissa että aluerakentamisajan 
purkutöiltä. Rakennukset on rakennettu kivestä jo 
1920–30-luvuilla. Kestävä materiaalivalinta on toden-
näköisesti mahdollistanut niiden säilymisen. Hackzellin 
mukaan (1988, 143) kortteli oli ennen näiden rakennus-
ten rakentamista lähes rakentamaton, joskin Vesilinnan-
kadun puolella on asunut asunnottomia perheitä kaup-
pakojuissa. Viipurinkadun puolella rakennuksissa on 
kivijalkaliiketiloja ja ylemmissä kerroksissa asuntoja, 
jotka rakennettiin tyypillisiksi vuokrakasarmeiksi (ibid.).

Vesilinnankadulta löytyy korttelin toinen merkittävä 
purettu rakennus. Vesilinnankatu 21:een valmistui 
1917 Emmanuel Ikäläisen suunnittelema puutalo, jossa 
toimi lastentarha Valkama vuodesta 1918 1930-luvulle. 
Puutalo oli päätetty suojella, mutta tulipalo tuhosi sen 
vuonna 1985 eikä taloyhtiöllä ollut varaa pystyttää sitä 
uudelleen. (Hakzell 1988, 143.) Rakennuksen paikalle 
rakennettiin vuonna 2014 ulkoiluvälinevaraston ja jäte-
katoksen käsittävä kylmä rakennelma, jonka paikalla 
muurattu tiilijulkisivu pyrkii sulautumaan viereisen Vesi-
linnankatu 19:n tiilijulkisivuun. Saman julkisivumateriaa-
lin valinta luo kuitenkin kahden täysin eri tarkoitukseen 
ja eri mittakaavaan rakennetun rakennuksen välille eri-
koisen dynamiikan.

Kuva 4.20. Lähiympäristön nykyisten ja purettujen 
rakennusten valmistumisvuodet kortteleissa 

12 456 ja 373.  

1.

2.
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3. Kolmionmuotoinen kortteli 375 suunnitte-
lualueen koillispuolella

Viipurinkadun, Porvoonkadun ja Kotkankadun rajaama 
kortteli sai ensimmäiset rakennuksensa 1910-luvulla. 
Porvoonkatu 18:n kaksikerroksinen asuintalo sisälsi 
pieniä hellahuoneita työläisille suurine perheineen. 
Hellahuoneita oli myös Viipurinkatu 9:ssä, jossa asui 
vuokralla pääasiassa työläisnaisia. Rakennus purettiin 
jo vuonna 1935 nykyisen, vuonna 1936 valmistuneen 
kivisen kerrostalon tieltä. Korttelin kolmantena raken-
nuksena rakennettiin Porvoonkadun ja Kotkankadun 
kulman rakennus, joka valmistui 1913. Rakennus oli 
vuokratalo, jonka pihassa oli hevostalli. 1920-luvulla 
se toimi keuhkotautisten poliklinikkana. Tämän jälkeen 
uusia rakennuksia ei kortteliin rakennettu yli kymme-
neen vuoteen, kunnes Porvoonkatu 20:n puutalo valmis-
tui vuonna 1926. Se, kuten korttelin muutkin puutalot, 
purettiin 1960-luvulla nykyisten, vuosina 1962–1964 
valmistuneiden kerrostalojen tieltä. (Hackzell 1988, 
148–151.) Vanhasta ilmeestä jäljelle jäi vuonna 1936 
valmistunut Kotkankadun ja Viipurinkadun kulmatontin 
kivirakennus.

Korttelissa oli ennen purkamista paljon pieniä kaup-
poja, jotka myivät esimerkiksi klapeja ja romua tai toi-
mivat kuppiloina ja ruokaloina. Kotkankatu 5:ssä toimi 
sepänpaja, joka oli mukana raudoittamassa Eduskun-
tataloa. (Hackzell 1988, 148–151.) Korttelin vanhasta 
ilmeestä muistuttavatkin nykyisin säilyneen rakennuk-
sen lisäksi lähinnä maantasossa sijaitsevat liiketilat. 
1960-luvun rakennukset Viipurinkadun varrella ovat kui-
tenkin sopeutuneet vuoden 1936 kivirakennuksen räys-
täskorkeuteen, mikä luo kadulle yhtenäisen ilmeen eten-

kin, kun rakennusten aukotus on samantapaista. Alepan 
yksikerroksinen liikerakennus Kotkankadun ja Porvoon-
kadun kulmassa luo kortteliin erikoisen epäjatkuvuus-
kohdan, joka toisaalta on pari vanhan kivirakennuksen 
kulmassa olevalle matalalle osalle.  

4. Linnanmäki ja Alppipuisto

Alppipuiston ja Linnanmäen alueen ensimmäisiä raken-
nuksia oli vuonna 1870 Linnanmäen kupeeseen perus-
tettu ravintola Alphyddan. Se oli koristeellinen puuraken-
nus pitkine terasseineen. Ikoninen ravintola paloi 1951, 
minkä jälkeen myös sen apurakennukset purettiin. 
Paikka jäi rakentamattomaksi. Vuonna 1876 ravintolan 
viereen mäen harjalle valmistui Helsingin ensimmäinen 
vesisäiliö, Vesilinna, joka takasi juoma- ja sammutus-
veden riittävyyden kaupunkilaisille. Vesilinnaa joudut-
tiin laajentamaan useaan kertaan kaupungin kasva-
essa ja vuonna 1938 rakennettiin uusi pyöreä vesitorni 
kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin suunnitelmien 
mukaisesti. Tornin katolle istutettiin kasveja. Toisen 
maailmansodan aikaan vesilinnoja hyödynnettiin ilma-
torjuntatykkien alustoina. (Hackzell 1988, 136–138.) 
Nykyisin Vesilinna ja -torni ovat Linnanmäen huvipuis-
ton käytössä. Rakennusten rooli on muuttunut elintär-
keästä infrastruktuurista huvittelupaikaksi. 

Linnanmäen huvipuisto perustettiin vuonna 1950. 
Aluksi puisto oli vaatimaton ja sai vuokra-aikaa vain 
kahdeksi vuodeksi. Huvipuiston pitkäaikainen suosik-
kilaite, Vuoristorata, valmistui vuonna 1951. Vuonna 

Kuva 4.21. Lähiympäristön nykyisten ja purettujen raken-
nusten valmistumisvuodet kortteleissa 357 ja 375.
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1956 valmistui nykyinen Peacock-teatteri. Linnanmä-
estä tuli alueen ja koko Helsingin huvittelun keskittymä 
ja alue onkin käynyt kasvaneelle huvipuistolle ahtaaksi. 
(Hackzell 1988, 138.) Huvipuisto rytmittää alueen arkea, 
sillä puisto hiljenee talveksi, mikä vaikuttaa myös Alp-
pilassa vierailijoiden määrään. Kesäisin puiston laittei-
den ja niiden käyttäjien äänet kantautuvat suunnitte-
lualueelle rattoisasti. 

5. Alppilan kirkko ja Loviisankadun 
umpikortteli 380

Alppilan kirkon nykyisen korttelin ensimmäinen raken-
nus oli vuonna 1914 rakennettu puutalo, jossa asui työ-
läisvuokralaisia aina 1950-luvun taitteeseen saakka. 
Talossa toimi myös margariinitehdas vuodesta 1926. 
Ennen tätä tontilla oli sijainnut syvä vesilammikko. 
Aiempi puurakennus purettiin vuonna 1957 valmistu-
neen kirkon tieltä 1950-luvun alussa. (Hackzell 1988, 
175) 

Modernistinen kirkko on laatikkomainen, vähäikkunai-
nen valkoinen tiilirakennus, joka täyttää kokonaisen kort-
telin Viipurinkadun ja Kotkankadun kulmassa.  Kirkko 
on kirkkosalin sisältävää kaakkoissiipeään lukuun otta-
matta ympäröivää kaupunkirakennetta matalampi, mikä 
häivyttää kirkon asemaa julkisena rakennuksena. Kirkon 
pääjulkisivu kaakkoon on myöskin hieman sisäänve-
detty Kotkankadun muiden kortteleiden linjasta. Val-
mistuessaan kirkko lienee kuitenkin erottunut ympäröi-
vien puutalokortteleiden joukosta komeasti. Hackzellin 
mukaan (1988, 172–175) sodan jälkeen tarvittiin yksit-
täisten, komeiden kirkkojen sijaan monipuolisia työ-
keskuksia, joten kirkon yhteyteen rakennettiin asuntoja 

sekä harrastus- ja kerhotiloja. Kirkossa harjoitettiin dia-
koniatoimintaa, päiväkerhoja ja huolehdittiin vanhuk-
sista tarjoamalla heille aterioita (ibid.). 

Valmistuessaan Alppilan kirkosta tuli suuren seurakun-
nan kotikirkko, sillä seurakunnan noin neliökilometrin 
kokoisella alueella asui jopa 25 000 henkeä. Aluetta ei 
kuitenkaan arvostettu, vaan asukkaat halusivat yleensä 
muuttaa pois heti kun mahdollista. Alppilan puutalot 
olivat ränsistyneitä ja perheitä muutti pois alueelta sitä 
mukaa, kun rakennuksia purettiin uusien kerrostalo-
jen tieltä. Uusien kerrostalojen asunnot olivat puutalo-
jen entisille asukkaille liian kalliita, vaikka uudempien-
kin rakennusten asuntokanta on pienasuntovaltaista. 
(Hackzell 1988, 172.) 

Jälkikäteen voidaan pohtia, oliko puutalojen purkami-
nen perusteltua. Asuntojen laatu ja varustetaso oli enti-
sissä hellahuoneissa matala, eivätkä asukkaatkaan 
viihtyneet alueella. Toisaalta puretuilla rakennuksilla oli 
rakennustaiteellisia arvoja, joita niiden paikalle rakenne-
tut rakennukset eivät täysin kunnioittaneet. Suuri määrä 
kivijalkaliiketiloja aluetta elävöittäneine toimintoineen 
menetettiin. Kuten edellä on tilastojen valossa havaittu, 
uudet asunnot olivat vanhojen tapaan pieniä, joskin 
myös modernein mukavuuksin varusteltuja.

Kirkon koillispuoleisen korttelin ensimmäiset puutalot 
rakennettiin Porvoonkadun varteen vuosina 1910 ja 
1911. Myös Kotkankatu 4:ään valmistui kaksikerrok-
sinen asuintalo vuonna 1910. Sen alakerta oli kiveä, 

Kuva 4.22. Lähiympäristön nykyisten ja purettujen raken-
nusten valmistumisvuodet kortteleissa 380–383.
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yläkerta hirttä ja kattona peltikatto, mikä oli Alppilassa 
yleistä. (Hackzell 1988, 168–169.) Käytäntö oli toden-
näköisesti peräisin rakennusmääräyksistä, jotka estivät 
pitkään kaksikerroksisten puurakennusten rakentami-
sen Helsingissä. Arkkitehtonisena aiheena erottuvasta 
maantasokerroksesta voi hakea inspiraatiota myös 
suunniteltavan uudiskorttelin julkisivuun.  

Vuonna 1928 Loviisankatu 3:n tyhjälle tontille valmistui 
kivitalo, jossa toimi 1920–1930-luvuilla meijeri ja tämän 
jälkeen dieselasennusliike. Rakennuksessa oli Loviisan-
kadun puolella myös kuppila. Naapurirakennuksessa 
oli ennen Alppilan kirkon valmistumista seurakunta-
koti ja siirtomaatavarapuoti. Loviisankatu 3 on korttelin 
ainoa säilynyt vanhempi rakennus. Loviisankatu 1:n ja 
Porvoonkatu 26:n rakennukset korvattiin 1960-luvulla 
nelikerroksisilla kerrostaloilla. Kotkankatu 6:n puuta-
lon paikalle rakennettiin kerrostalo vasta vuonna 1985. 
(Hackzell 1988, 169–171.) 

Uudisrakentamisessa korttelin alkuperäinen sommi-
telma ja koko säilyivät, mutta rakennusten ilme muut-
tui täysin. 1960- ja 1980-luvun rakennukset jäävät kor-
keudeltaan huomattavasti Loviisankatu 3:n säilynyttä 
kivitaloa matalammiksi, mikä johtunee matalammasta 
kerroskorkeudesta, sillä kerrosluku on pääosin sama. 
Keskenään uudemmat rakennukset ovat kuitenkin räys-
täskorkeudeltaan yhtenäisiä. Vaikka Loviinsakatu 3:n 
asema korttelissa näin korostuu, ei se erotu kaupunki-
kuvassa voimakkaasti, sillä se sijaitsee rauhallisen tont-
tikadun varrella syrjässä Alppilan pääkaduilta. 

 6. Keuhkotautisten asuntola, kortteli 382

Kun korttelin kolmikerroksiset kivitalot suunniteltiin 
1920-luvulla, tuberkuloosi oli yksi suomalaisia vaka-
vimmin uhkaavista sairauksista. Korttelin kolme raken-
nusta suunniteltiin tuolloin asuntoloiksi tuberkuloosia 
sairastaville työläisperheille. Rakennuksia oli tarkoitus 
rakentaa enemmän laajemmalle alueelle, mutta kus-
tannukset tulivat vastaan, mikä kutisti hankkeen yhteen 
kortteliin. Rakennuspaikan valintaan vaikuttivat Alppilan 
tuolloinen sijainti kaupungin laidalla ja sen mäntymet-
sät. (Hackzell 1988, 176.)  Rakennuksilla on jyrkät tiilika-
tot ja symmetriset julkisivut. Rakennusten väljä sijoittelu 
hevosenkengän muotoon luo viitteitä menneiden vuo-
sisatojen kartanoarkkitehtuuriin. Ratkaisu on Alppilan 
kaupunkirakenteessa ainutlaatuinen. 

Toteutuneet rakennukset suunnitteli kaupunginarkki-
tehti Gunnar Taucher. Ne valmistuivat vuosina 1924, 
1927 ja 1931. Rakennuksissa oli asuinhuoneita ja sai-
rashuoneita sekä kellarissa halkovarasto, pesutupa, 
ruokakellari ja kaikille yhteinen kylpyhuone. Alppilan 
asukkaat karttoivat taloja tartunnan pelossa. Raken-
nukset toimivat tuberkuloosipotilaiden asuntoloina vielä 
1930-luvulla, mutta tämän jälkeen käyttö alkoi vähi-
tellen muuttua. Rakennukset ovat toimineet hoitoko-
tina ja yksinäisten miesten asuntolana. (Hackzell 1988, 
176.) Alue on nykyisin aidattu ulkopuolisilta ja toimii yhä 
hoito- ja asuntolakäytössä. Rakennukset erottuvat Vii-
purinkadun katukuvassa voimakkaasti.

7. Alppilan koulu, kortteli 383

Vuonna 1959 valmistunut Alppilan koulu oli ensimmäi-
nen Helsinkiin sotien jälkeen rakennettu koulu. Koulu 
tulikin tarpeeseen, sillä alueen lapset joutuivat aiem-
min käymään koulua ahtaissa keskustan kouluissa. 
Koulusta tehtiin kokeilukoulu, jossa kokeiltiin uusia 
opetus- ja työmenetelmiä. Sillä oli 1970-luvulle saakka 
menestyksekäs musiikkilinja sekä voimistelutoimintaa. 
Koulusta onkin valmistunut lukuisia lahjakkaita muusi-
koita ja voimistelijoita. (Hakczell 1988, 178–181.)

Tontti oli ennen koulun valmistumista rakentamaton 
ja kallioinen. Kaupungin kouluviranomaiset ja koulun 
suunnitellut arkkitehti Helmi Pakkala-Väinölä taisteli-
vat kallioiden kohtalosta. Arkkitehti tahtoi säilyttää ne, 
mutta kouluviranomaiset pitivät niitä liian vaarallisina 
lapsille. Arkkitehdin kanta kuitenkin voitti osittain siitä 
syystä, että kallioiden räjäyttäminen olisi tullut liian 
kalliiksi. Seurauksena koulu rakennettiin jylhän kallion 
laelle. (Hackzell 1988, 178–179.) Koulu ei kuitenkaan 
nouse kaupunkikuvassa erityisesti esiin, sillä sen kallion 
juurelta alkava osa on nelikerroksinen kallion päälle nou-
sevan osan ollessa vain kaksikerroksinen. Räystäskorko 
eri osilla on maastonmuodoista huolimatta kutakuinkin 
yhtenäinen. Parhaiten jyrkät maastonmuodot ovat näh-
tävissä Loviisankadulta, jolta käsin katsottuna koulu 
näyttää suorastaan uhmaavan luonnon muovaamia kal-
lioita järjestelmällisellä julkisivusommitelmallaan. 

Keuhkotautisten asuntolan kortteli, Alppilan koulun 
kortteli sekä sen länsipuoleinen 1940-luvulla rakennettu 
asuinkerrostalokortteli säilyivät pitkään rakentamatto-
mana, kun rakennettu kaupunki vielä 1910-luvullakin 
päättyi Kotkankadun ja Porvoonkadun tienoille. Tilanne 
oli otollinen erilaisille ehdotuksille alueen rakentami-
seksi. Arkkitehti Bertel Jung laati vuonna 1912 suun-
nitelman Karjalankadun huvilakaupunginosaksi, jossa 
korttelit olisi rakennettu väljästi yhdeksi viheraluei-
den ympäröimäksi kokonaisuudeksi. Huoneistot olisi-
vat olleet suuria herranhuoneineen ja ruokasaleineen. 
Suunnitelma olisi muuttanut Alppilaa ratkaisevasti ylä-
luokkaisempaan suuntaan, mutta se jäi toteutumatta. 
(Hackzell 1988, 182.) Alppila sai jäädä työläiskaupun-
ginosaksi ja korttelit täydentyivät vuosikymmenten 
kuluessa nykyiseen asuunsa. Jos suunnitelma olisi 
toteutunut, sijaitsisi suunnittelualue varakkaiden helsin-
kiläisten asuinalueen kulmalla. 
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4.3 Täydennysrakentamista 
Alppilassa

Porvoonkatu 10

Porvoonkatu 10:een rakennettiin vuonna 1988 terveys-
asema ja vanhusten asuntoja täyttämään vuosikym-
meniä tyhjillään seissyttä tonttia. Tontilla oli aiemmin 
vuonna 1915 rakennettu kaksikerroksinen kivitalo, joka 
purettiin 1950-luvulla. (Hackzell 1988, 132, 135.) Uudis-
rakennus sijoittuu Sturenkadun puolelta vanhojen ilma-
kuvien perusteella samaan linjaan puretun kivitalon 
kanssa, mutta on muutoin mittakaavaltaan huomatta-
vasti suurempi. Rakennus jättää kuitenkin Sturenkadun 
ja Porvoonkadun kulmaan aukion ikään kuin muistoksi 
menneestä kalliokorttelista.

Rakennuksen nelikerroksinen massa on kompromissi 
sitä ympäröivien viidestä seitsemään kerrosta korkei-
den kerrostalojen ja sen länsipuolisen puolitoistakerrok-
sisen museokorttelin välillä. Länsipuolen pihasiivet ovat 
kaksikerroksisia, mikä luo rakennusten väliselle kujalle 
inhimillisen mittakaavan. Terveysasemaa reunustava 
puurivi osaltaan peittää uuden rakennuksen vanhoihin 
puutaloihin verrattunavarsin erilaista, postmodernismia 
henkivää julkisivusommitelmaa. 

Nykyisin jo käytöstä poistuneen terveysaseman julki-
sivumateriaaleja ovat betoni ja klinkkerilaatat, joita on 
punaruskean ja vaalean turkoosin sävyissä. Materiaali-
valinnoista on vaikeaa löytää yhteyttä naapurirakennuk-
siin tai alueen ilmeeseen.

Viipurinkatu 18

Viipurinkatu 18:n vuonna 1961 valmistunut on kortte-
linsa uusimpia rakennuksia. Rakennuksen suunnitteli 
Matti Lieto, joka on suunnitellut kymmenkunnan mui-
takin aikakauden asuinkerrostaloja Alppilaan. (Hackzell 
1988, 140–142.) Rakennus täyttää kadun kulman kau-
pungin karttapalvelun ilmakuvien mukaan vastaavasti 
kuin tontilla aiemmin sijainnut vuonna 1913 rakennettu 
puutalo, joka lienee matalana rakennuksena luonut eri-
koisen kontrastin 1920–1930-luvuilla rakennettujen 
nelikerroksisten kivitalojen kanssa.

Nykyinen rakennus istuu nelikerroksisena kortteliin 
luontevasti. Rakennuksen korkomaailma osuu yksiin 
viereisen Viipurinkatu 16:n kanssa räystäskoron, ensim-
mäisen kerroksen liiketilojen jäsentelyn ja jopa asuin-
kerrosten ikkuna-aukotuksen osalta. Tivolitie 4:n Neu-
mannin makkaratehtaan kanssa korot eivät kuitenkaan 
kohtaa. Rakennuksen pienen koon vuoksi olisikin lähes 
mahdotonta, että se sopeutuisi molempien seinänaa-
puriensa täysin erilaiseen korkomaailmaan. Lopputu-
loksessa Viipurinkatu 18 jää etenkin suunnittelualueelta 
katsottuna alisteiseksi Tivolitie 4:n kookkaammalle 
rakennukselle. 

Kuvat 4.23–4.24. Porvoonkatu 10.
Kuvat 4.25–4.26. Viipurinkatu 18 .
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Siuntionkatu 8

Siuntionkatu 8 on yksi Alppilan kiinnostavimmista täy-
dennysrakennuksista. Se rakennettiin vuonna 1995 kah-
den 1910-luvulla valmistuneen puutalon väliin.  Tontilla 
sijaitsi aiemmin vuonna 1952 rakennettu teollisuusra-
kennus, joka oli naapureitaan huomattavasti korkeampi 
ja jota ei ollut rakennettu kiinni seinänaapureihinsa. 
(Hackzell 1988, 160.) 

Nykyinen asuinrakennus täydentää melko luontevasti 
Siuntionkadun katujulkisivua. Rakennus sulautuu kor-
keudeltaan ja julkisivuratkaisuiltaan hyvin naapurei-
hinsa, vaikka se onkin kerrosluvultaan naapureitaan 
kerrosta korkeampi. Räystäs on todennäköisesti mata-
lamman kerroskorkeuden ansiosta saatu sovitettua 
lähes samaan korkeuteen Siuntionkatu 6:n puuraken-
nuksen kanssa. Rakennus edustaa postmodernia tyyliä, 
joka jakaa mielipiteitä. 

Rakennus on vanhoille puutaloille alisteinen. Vaikka täy-
dennysrakennuksen julkisivussa ei ole puuta, sointuu 
rappauksen väri naapurirakennusten värimaailmaan.  
Julkisivusta erottuvat harmaat päätyaiheet edustavat 
oman aikansa arkkitehtuuria, mutta toistavat kuiten-
kin myös naapureissa esiintyviä päätyaiheita. Ranska-
laisten parvekkeiden pariovien symmetrinen jako sopii 
naapurien vanhojen jaollisten puuikkunoiden pariksi. 
Täydennysrakennus palautti kadulle, sillä 1900-luvun 
alussa vallinneen ilmeen, jota muita korkeampi teolli-
suusrakennus oli muuttanut. Voidaan kuitenkin pohtia, 
onko lopputulos liiankin paljon vanhoilta puutaloilta lai-
naava. Toisaalta vanhoja aiheita ei ole toteutettu yksi 
yhteen, vaan 1990-luvun tyyliin.

Kotkankatu 4

Kotkankatu 4:n asuinkerrostalo rakennettiin vuonna 
1962 aiemman puutalon paikalle, kuten useimmat aika-
kauden rakennukset Alppilassa. Rakennus loi yhdessä 
Porvoonkadun naapuriensa kanssa korttelille uuden 
ilmeen, joka on nelikerroksisena enemmän sukua Lovii-
sankatu 3:n vanhalle kivitalolle kuin entisille puutaloille.

Uudisrakentamisessa olisi voinut huomioida korttelin 
ainoan säilytettävän rakennuksen paremmin. Nyt raken-
nusten korkomaailmat eivät kohtaa yhdessäkään ker-
roksessa. Uudemman Kotkankatu 4:n kerroskorkeus 
on huomattavasti Loviisankatu 3:n kerroskorkeutta 
matalampi. Julkisivun tumma punatiili luo voimakkaan 
kontrastin naapurirakennusten vaaleankeltaisten sävy-
jen kanssa. Hienovaraisempi sävyero olisi voinut liittää 
rakennuksen paremmin osaksi kortteliaan. 

Kotkankadulla rakennuksella ja sen seinänaapurilla on 
ikäeroa 23 vuotta – naapuri on valmistunut vuonna 
1985. Räystäslinja ja ikkunalinjat jatkuvat kuitenkin 
rakennuksesta toiseen lähes saumattomasti erisä-
vyisestä julkisivupinnasta huolimatta. Uudemman 
rakennuksen julkisivuun on tiilen sijasta valittu vaalea 
tiililaatta, joka luo kompromissin Kotkankatu 4:n puna-
tiilipinnan ja Loviisankatu 3:n vaaleaksi rapatun julkisi-
vun välille.

Kuva 4.27. Kuvassa keskellä Siuntionkatu 8.
Kuva 4.28–4.29. Punatiiliverhottu Kotkankatu 4.
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Karjalankatu 13

Karjalankatu 13 rakennettiin vuonna 1982 kahden 
1920-luvulla rakennetun kivitalon väliin. Rakennus sijoit-
tuu pitkulaiseen kortteliin, jonka pitkälle sivulle on sovi-
tettu viisi asuinkerrostaloa. Kuvassa 4.31 näkyvässä 
kokonaisuudessa joka toinen rakennus on rakennettu 
ennen toista maailman sotaa ja joka toinen sen jälkeen. 
Ennen sotia katunäkymä oli polveileva, sillä joka toinen 
rakennuksista oli 1910-luvun taitteessa valmistunut 
matala puutalo (Hackzell 1988, 164). 

Itsessään Karjalankatu 13:n harmaa betonielementti-
julkisivu on melko karu. Nelikerroksisen rakennuksen 
naapurit ovat kolmi- ja nelikerroksisia ja vanhempia 
rakennuksia matalamman kerroskorkeutensa ansiosta 
rakennuksen räystäskorko asettuu kutakuinkin naapu-
reiden puoliväliin, mikä vaikuttaa luontevalta ratkaisulta. 
Seurauksena julkisivun muut linjat eivät kuitenkaan koh-
taa naapureiden kanssa. Porrashuoneen muista ikkuna-
linjoista poikkeavassa rytmissä kulkevat ikkunat pistä-
vät ikävästi silmään säntillisessä katunäkymässä. 

Maantasokerroksen autotallirivistö on tyly, mutta toi-
saalta useimmat korttelin muistakin rakennuksista 
antavat katutasossa suljetun vaikutelman. Rakennuk-
sen harmaa julkisivu sointuu julkisivusommittelun puut-
teista huolimatta kauniisti osaksi kadun moniväristä 
ilmettä.  

Konepajan alue

Konepajan alueen uudet asuinkerrostalot ovat yksi Hel-
singin kantakaupungin suurimmista asuinrakennus-
hankkeista 2000-luvulla. Asuinrakennukset on raken-
nettu käytöstä poistuneen ratapihan ja sillä sijainneiden 
huoltorakennusten paikalle. Aleksis Kiven kadun puolei-
set viisi ilmeeltään varsin yhtenäistä korttelia on suunni-
tellut arkkitehtitoimisto NRT. 

Kortteleiden rakennuspaikka muistuttaa suunnitte-
lualuetta sikäli, että myös suunnittelualueella suun-
nitellaan kortteli, joka muodostaa oman kokonaisuu-
tensa historialliseen ympäristöön. Aleksis Kiven kadun 
kokonaisuus liittyy läheisemmin konepajan alueeseen 
kuin Alppilaan ja sen punatiilisissä julkisivuissa onkin 
nähtävissä viitteitä alueen teolliseen historiaan. Julki-
sivujen aukotus, parvekkeet ja ylimpien kerrosten värik-
käät metalliverhoukset erottavat rakennukset selkeästi 
omaksi kokonaisuudekseen. 

Rakennusten kerrosluvut ovat niiden Aleksis Kiven 
kadun eteläpuolella olevia naapureita hieman suurem-
pia. Katu on kuitenkin 30 metriä leveä, eikä ero ole siksi 
kaupunkikuvallisesti häiritsevä. Kortteleiden katujulki-
sivu on kuitenkin jalankulkijan näkökulmasta hieman 
tyly. Tämä käy ilmi etenkin muureilla eristettyjen pihojen 
kohdalla, sillä kadulta olisi voinut avautua niille kiinnos-
tavia näkymiä.

Kuvat 4.30–4.31. Karjalankatu 13 ja näkymä 
Karjalankadulta.

Kuvat 4.32–4.33. Konepajan alueen uusia 
asuinkerrostaloja Aleksis Kiven kadulla.
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Alppilan täydennysrakentamisesta 
yleisesti

Kokonaisuudessaan Alppilan täydennysrakentamisen 
keskeisimpiä tavoitteita vaikuttaa olleen harmoninen 
kokonaisuus. Tämä näkyy eri aikakausilla rakennetuista 
rakennuksista koostuvien kortteleiden väri- ja korko-
maailmassa. 1900-luvun alun Alppilan henkeä ei raken-
netusta ympäristöstä enää aisti muutamaa säilynyttä 
korttelinosaa lukuun ottamatta, sillä etenkään 1960-
luvun jälkeinen täydennysrakentaminen ei ole juurikaan 
huomioinut purettujen puurakennusten rakennustai-
teellisia arvoja. Toisaalta nykyisellä kokonaisuudella 
on omanlaisensa nyky-Alppilan henki, joka muodostuu 
useilla aikakausilla rakennettujen rakennusten harmo-
nisesta liitosta. 

Täydennysrakennukset on rakennettu säilyneiden 
rakennusten arkkitehtuuri ja toiminnot huomioiden. 
Purettavat puurakennukset olivat puolitoista- tai kak-
sikerroksisia, minkä vuoksi kaupunkikuva on ennen 
niiden purkamista ollut polveileva, kun vierekkäisten 
rakennusten kerrosluku on voinut vaihdella merkittä-
västi. Täydennysrakentamisen jälkeen kaupunkikuva on 
harmonisempi ja yhtenäisempi – niin positiivisessa kuin 
negatiivisessakin mielessä. Täydennysrakentamisessa 
rakennusten kerroslukuihin ja räystäskorkeuksiin on kui-
tenkin suhtauduttu melko rennosti, sillä rakennusten 
korkeudet  suhteessa toisiinsa vaihtelevat niiden kerros-
korkeuksien ja maastonmuotojen mukaan.

Purettujen puutalojen ensimmäinen kerros ja sokkeli 
olivat yleensä kivirakenteisia ja ylempi kerros puinen. 
Maantasokerroksen erottuminen korostetusti muu-

toin yhtenäisestä julkisivusommitelmasta on Alppilan 
nykyistenkin rakennusten aiheita. Myös teräväkärkis-
ten kortteleiden katkaistut kulmat ja peltiset harja- ja 
aumakatot ovat sekä puretuille puutaloille että nykyisille 
kortteleille yhteinen ominaisuus. Täydennysrakennuk-
set ovat yleensä noudattaneet purettujen rakennusten 
linjoja etenkin kadun puolella. Nämä Alppilassa yleiset 
aiheet ovat selkeä lähtökohta myös suunniteltavalle 
uudiskorttelille.

Alppilan vanhojen puutalojen asunnot olivat pääasiassa 
työläisperheiden vuokraamia hellahuoneita vailla 
moderneja mukavuuksia. Kun puutalot purettiin, alueen 
asuntojen varustetaso parani uusien asuinkerrostalojen 
myötä. Asuntojen koko ei kuitenkaan juuri kasvanut, 
sillä Alppilan asuntokanta on edelleen pienasuntoval-
taista. Purkamisen jälkeen olisi ollut mahdollista toteut-
taa monipuolisempi asuntojakauma, joka olisi monipuo-
listanut myös alueen asuntokuntia. Alppila onkin tässä 
valossa otollinen kohde suurempien asuntojen rakenta-
mistarpeen pohdinnalle. Seuraavassa luvussa keskity-
tään Alppilan palveluihin, alueella asuviin ja vieraileviin 
ihmisiin sekä liikenneratkaisuihin.

Kuva 4.34. Näkymä Viipurinkadun ja Porvoonkadun 
risteyksestä vuodelta 1912. Kortteleiden nykyiset muodot 

olivat jo alkaneet hahmottua.
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Asuinrakennukset, joissa kivijalkaliiketiloja

Asuinrakennukset

Julkiset rakennukset

Teollisuusrakennukset

Toimistorakennukset

4.4 Palvelut, ihmiset ja 
liikenne

Jalankulkuystävällinen Alppila

Alppila on pääasiassa asuinalue, mutta se tarjoaa asuk-
kailleen keskimääräistä asuinaluetta monipuolisemman 
valikoiman palveluita. Tärkeimmät Alppilan julkisista 
rakennuksista ovat Alppilan kirkko ja Alppilan koulu. Lin-
nanmäen huvipuistoalue on Alppipuiston ohella Alppilan 
laajin julkinen alue. Sen kaakkoispuolella on pitkä julkis-
ten rakennusten vyöhyke Sturenkadun varrella. Julkis-
ten rakennusten nauhan muodostavat pohjoisimpana 
Työväenasuntomuseo, Alppiharjun koulu, Kulttuuri-
talo, Museoviraston toimistorakennus ja etelämpänä 
Diak-ammattikorkeakoulu. Alppilan pohjoispuoleisella 
Konepajan alueella sijaitsevaan konepaja Brunoon 
on 2010-luvulla kaavailtu monenlaista liiketoimintaa, 
lähinnä palveluita. Kotkankatu jakaa Alppilan palvelui-
den osalta kaakkoispuolen vilkkaaseen vyöhykkeeseen 
ja luoteispuolen hiljaiseen vyöhykkeeseen, jossa suurin 
osa asuinrakennuksista on yksinomaan asuinkäytössä. 
Suunnittelualue sijoittuu näiden vyöhykkeiden rajalle.

Alppilan palvelut sijoittuvat pääasiassa kivijalkaliiketiloi-
hin, jotka keskittyvät etenkin Viipurinkadun ja Kotkanka-
dun varrelle sekä Viipurinkadun ja Porvoonkadun väliin 
jäävän puistikon ympärille. Suunnittelualueesta itään 
Viipurinkadulla on liiketiloja molemmin puolin katua aina 
Sturenkadun risteykseen saakka. Alueen liiketilat ovat 
käytössä muutamaa tyhjillään olevaa liiketilaa lukuun 
ottamatta. Liiketiloissa toimii muun muassa parturi-

kampaamoja, hierontaliikkeitä, ravintoloita, baareja, kah-
viloita, monenlaisia erikoisliikkeitä ja kuntosali. Viipurin-
kadun liiketilavyöhykkeen jatkeena sekä Alppilan kirkon 
ja Linnanmäen huvipuistoalueen naapurissa sijaitseva 
suunnittelualue on yksi Alppilan julkisimmista paikoista. 
Tämä puoltaa liiketilojen suunnittelua myös diplomi-
työssä suunniteltavaan kortteliin. Paikalle voisi sopia 
esimerkiksi Linnanmäen ja Viipurinkadun raitiovaunupy-
säkin välillä kulkevien ihmisten tarpeita palveleva ravin-
tola. Ravintolan haasteena olisi kuitenkin Linnanmäen 
liiketoiminnan kausiluonteisuus, mikä vaikuttaa suuresti 
myös alueella vierailevien ihmisten määrään.

Rakennuksia on kuvassa 4.36 ryhmitelty niiden maan-
tasokerroksen avoimuuden perusteella. Rakennuksen 
maantasokerroksen on katsottu olevan avoin, jos siinä 
on jalankulkijalle avoimien tilojen sisäänkäyntejä ja jos 
maantasokerroksen julkisivu luo avoimen vaikutelman. 
Maantasokerros on tulkittu puoliavoimeksi, jos siinä on 
liiketiloja, jotka eivät juuri näy kadulle tai jos siinä on 
muita suurin ikkunoin kadulle avautuvia tiloja, jotka eivät 
kuitenkaan ole avoimia kaupunkilaisille. Maantasoker-
rosta on pidetty suljettuna, jos sitä on aukotettu vain 
vähäisesti ja jos siinä ei ole sisäänkäyntejä jalankulki-
joille avoimiin tiloihin. 

Kuva 4.35. Rakennusten käyttötarkoitus, 1:5000.
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Suljettu maantasokerros

Puoliavoin maantasokerros

Avoin maantasokerros

Pyörätie

Kävelytie

Maantasokerrokseltaan avoimet rakennukset keskitty-
vät Kotkankadun kaakkoispuolelle, kuten kivijalkaliike-
tilatkin. Kaikki rakennukset, joissa on kivijalkaliiketiloja, 
eivät kuitenkaan ole maantasokerrokseltaan avoimia. 
Alppilan kirkosta avoimin osa on sen kaakkoiskulma, 
jossa kirkkosalikin sijaitsee. Avoimet maantasokerrok-
set muodostavat jalankulkijoille virikkeellisintä katutilaa. 
Tästä syystä voidaan päätellä, että Alppilan jalankulki-
jaystävällisin puoli on Kotkankadun kaakkoispuolella. 
Alppilan aktiivisemmasta osasta voi kulkea suunnitte-
lualueella sijaitsevan parkkipaikan läpi Alppipuistoon 
laajoine polkuverkostoineen. Suunniteltava kortteli joko 
säilyttää tai katkaisee suoran yhteyden Alppilan ja Alp-
pipuiston välillä, mikä on yksi suunnittelussa huomioi-
tavista tekijöistä. 

Liikenne ja pysäköinti Alppilassa

Alppilan pyörätiet kulkevat Viipurinkatua, Kotkankatua 
ja Aleksis Kiven katua pitkin. Suunnittelualueen kohdalla 
pyörätie kääntyy Viipurinkadulta Kotkankadulle. Tämän 
vuoksi suunniteltavasta rakennuksesta muodostuu rei-
tin pyöräilijöille merkittävä näkymän päätepiste eten-
kin, jos suunniteltava rakennus työntyy Alppilan kirkon 
kaakkoisjulkisivun muodostaman linjan kaakkoispuo-
lelle. Kevyen liikenteen yhteydet suunnittelualueelta ovat 
monipuoliset, kun pyöräteille, jalkakäytäville ja Alppi-
puiston poluille pääsee suoraan kotiovelta. Tämä on 
merkittävää etenkin suunniteltavien autopaikkojen luku-
määrää ajatellen.

Viipurinkadulla on suunnittelualueen kohdalla sekä rai-
tiovaunupysäkki että bussipysäkki, joilta pääsee kohti 
Helsingin keskustaa tai Pasilaa. Julkisen liikenteen yhte-

ydet keskittyvät Alppilassa Viipurinkadun lisäksi Aleksis 
Kiven kadulle. Nämä kadut ovat myös yksityisautoilun 
pääväyliä Alppilan läpi itä-länsi suunnassa. Pohjois-Ete-
lä-suuntainen pääväylä, Sturenkatu, jää suunnitte-
lualueesta muutaman korttelin itään. Liikenteen vuoksi 
suunnittelualueen Viipurinkadun puoleinen sivu on 
meluisa, mikä tulee ottaa huomioon esimerkiksi parvek-
keiden sijoittelussa ja asuntojen avautumissuunnissa. 

Alppila on alueena melko rauhallinen ja suurin osa 
alueella vierailevista ihmisistä tavataan suurimmilla 
kaduilla tai matkalla Linnanmäelle. Linnanmäen aukiolo-
aikoina suunnittelualueen ympäristö onkin varsin aktii-
vinen ja täyttyy sekä autoilijoista että jalankulkijoista. 
Suuri osa Linnanmäen asiakkaista on lapsia, nuoria 
tai lapsiperheitä. Alueen liiketilojen palvelut ovat luon-
teeltaan sellaisia, että niitä todennäköisesti käyttävät 
lähinnä alueen asukkaat. Suunnittelualueen lähistöllä 
järjestettävistä tapahtumista suurin on loppusyksyisin 
järjestettävä Linnanmäen valokarnevaali. Myös Alppi-
puistossa järjestetään kesäisin esimerkiksi piknikvii-
konloppuja. Alueen lapsiperheitä palvelee julkinen leik-
kipuisto Loviisanpuistossa, Alppilan koulun kupeessa. 
Lisäksi Alppilan kirkolla järjestetään monenlaisia tapah-
tumia. Suunnittelualue sijaitsee siis Alppilan tapahtu-
mapaikkojen keskellä. 

Alppilassa on niukasti pysäköintitilaa sekä asukkaille 
että vierailijoille. Useimpien katujen varsilla on kadun-
varsipysäköintiä, mutta koska ne ovat jo nykytilassaan 
lähes täysin käytössä, uuden suunniteltavan korttelin 
autopaikkoja ei voida ajatella sijoitettavaksi katujen var-

Kuva 4.36. Maantasokerroksen luonne, 1:5000.
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Yksityisautot

Bussilinjat ja -pysäkit

Raitiolinjat ja -pysäkit

Pysäköintialueet ja -hallit

sille. Oman haasteensa alueen pysäköinnille luovat Lin-
nanmäellä vierailevat autoilijat, joiden ansiosta suun-
nittelualueen parkkipaikka on aktiivisessa käytössä 
Linnanmäen aukioloaikoina. Linnanmäen pysäköintiä 
varten on kuitenkin suunnitteilla 700-paikkainen maa-
nalainen autohalli, jonka viitesuunnitelman on laatinut 
Arkkitehtitoimisto Konkret, ja joka sijoittuu suunnitte-
lualueen eteläpuoliselle parkkipaikalle. (Arkkitehtitoi-
misto Konkret Oy, 2016). Autohallin valmistuminen on 
edellytys suunnittelualueelle rakentamiselle, koska 
muutoin Linnanmäen jo valmiiksi tiukka pysäköintiti-
lanne muodostuisi vaikeaksi.  

Alppilan asuinrakennuksilla on joitakin paikoitusalueita 
kortteleiden sisäpihoilla ja jotkin sisäpihoista ovat jopa 
kauttaaltaan asfaltoituja. Toisaalta Alppilassa on myös 
kohtalaisen paljon rakennusten kellareihin sijoitettuja 
pienehköjä autohalleja tai -talleja eri aikakausina toteu-
tettuina. Tämä kertoo siitä, että parhaat mahdollisuu-
det laadukkaaseen asukaspihaan tarjoava maanalai-
nen pysäköintiratkaisu voisi suunnittelualueellakin olla 
mahdollinen. 

Suunnittelualue kuuluu Helsingin kaupungin määrit-
tämälle alueelle I, jossa pyöräpysäköintipaikkoja vaa-
ditaan yksi 30 kerrosneliömetriä ja autopaikkoja yksi 
150 kerrosneliömetriä kohti. Autopaikkoja saa vähen-
tää suunnitelmasta 20%, jos tontilla sijaitsee kaupungin 
tai ARA:n vuokra-asuntoja. Pysäköintipaikoista voidaan 
vähentää viisi autopaikkaa kutakin yhteiskäyttöautoa 
kohti, mutta yhteensä enintään 10% pysäköintipai-
koista. Opiskelija-asunnot on vapautettu autopaikko-
jen rakentamisvelvoitteesta. Autojen vieraspysäköintiä 
varten ei alueella tarvitse varata autopaikkoja tontilta, 

sillä kadunvarsipysäköintipaikkojen on katsottu riittävän 
vieraille. Polkupyörille on kuitenkin varattava ulko-ovien 
läheisyydestä vähintään yksi pyöräpaikka tuhatta ker-
rosneliötä kohti. Liikuntaesteisille varataan yksi paikka 
kolmeakymmentä tavallista pysäköintipaikkaa kohti. 
Liiketiloille ei tarvitse varata pysäköintipaikkoja alueella. 
(Helsingin kaupunki 2015a, 2015b.) Suunnittelualueen 
rajallinen tila pysäköinnille voi rajoittaa myös rakennet-
tavan korttelin kokoa, jos pysäköintimääräyksiä nouda-
tetaan tiukasti.

Kuva 4.37. Liikenne ja pysäköinti, 1:5000.

267 266 



Kuvat 4.42–4.45. Näkymä suunnittelualueen parkkipaikalle.Kuvat 4.38–4.41. Linnanmäen valokarnevaali 17.10.2018.



4.5 Maasto, ilmasto 
ja kasvillisuus

Suunnittelualueen maastonmuodot ja 
valaistusolosuhteet

Suunnittelualueen ympäristössä maastonmuodot vaih-
televat jyrkästi. Lenininpuisto suunnittelualueen kaak-
koispuolella nousee korkealle sen yläpuolelle kallioisine 
rinteineen. Korkeusero suunnittelualueelta kallion laelle 
on 20 metriä. Suunnittelualueen lounaispuolella sijait-
seva Alppipuisto laskeutuu puolestaan rinnettä alas 
puiston laakson ollessa noin kahdeksan metriä suunnit-
telualuetta alempana. Itse suunnittelualueella korkeus-
ero alimman ja korkeimman pisteen välillä on kolmisen 
metriä, mikä voi mahdollistaa eritasoratkaisuja kuten 
katutasossa ensimmäisen kerroksen työntymisen ton-
tin eteläreunalla maan alle kellarikerrokseksi.

Ympäristön korkeuserot paljastuvat auringonvaloana-
lyysistä kuvassa 4.46. Lenininpuiston rinne voi varjostaa 
suunnittelualuetta syksystä kevääseen, mutta vaikutus 
on etäisyyden vuoksi vähäinen. Ympäristön rakennuk-
set ovat matalia eivätkä siten juurikaan varjosta suun-
nittelualuetta. Suurin vaikutus on itäpuolisen asuinkort-
telin lähimmillä naapurirakennuksilla, jotka varjostavat 
suunnittelualuetta keväisin ja syksyisin aamupäivällä. 
Uuden korttelin asunnot, jotka avautuisivat vain itä-län-
si-suuntaiselle Viipurinkadulle, eivät saisi suoraa aurin-
gonvaloa kesäiltoja lukuun ottamatta. Vain tähän suun-
taan avautuvia asuntoja tulee suunnitelmassa välttää. 
Luonnonvalon kannalta otollisimmat asuntojen avau-

tumissuunnat ovat Alppipuiston suunnalla etelässä ja 
lännessä, jossa auringonvalon esteenä ovat vain puis-
ton puut. Mikäli suunnittelualueelle ei sijoiteta huo-
mattavasti ympäröivää kaupunkirakennetta korkeam-
pia rakennuksia, eivät ne varjosta naapurirakennuksia 
merkittävästi. 

Tutkimalla suunnittelualueen lähikorttelien pienimitta-
kaavaisten sisäpihojen valaistusolosuhteita voi hahmot-
taa suunniteltavan korttelin pihan valaistusolosuhteita. 
Korttelin 373 länsipäädyn sisäpiha on mitoitukseltaan 
varsin tiukka. Aurinko valaisee pihaa laajemmin lähinnä 
kesäaamuisin. Keväällä ja syksyllä koko sisäpiha on var-
jossa lähes ympäri vuorokauden. Entinen Neumannin 
makkaratehdas jättää kainaloonsa melko suuren jat-
kuvasti varjossa olevan alueen. Sisäpihan valoisuutta 
helpottaa se, ettei kortteli ole kokonaan suljettu, joten 
aamuaurinko pääsee valaisemaan sisäpihan. Alppilan 
kirkon pohjoispuolinen umpikortteli on kooltaan suu-
rempi, mikä takaa sille hieman enemmän auringonva-
loa. Korttelin umpinaisuus kuitenkin estää auringon 
pääsyn koko kortteliin ja jättää sisäpihan eteläkulmaan 
varjoisan pisteen. Suunniteltavan korttelin sisäpihan 

Kuva 4.46. Auringonvaloanalyysi. JO
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koon on valaistusolosuhteiden puolesta syytä tavoitella 
Viipurinkadun pohjoispuoleisten korttelien mittakaavaa 
korttelin 373 sijaan.

Suunnittelualueen ilmasto ja kasvilli-
suus

Helsingin merellinen ilmasto vallitsee myös suunnit-
telualueella. Äärilämpötilat ovat harvinaisia meren 
tasoittaessa lämpötilavaihtelua. Tuuli on sisämaata 
navakampaa, mutta suunnittelualue sijaitsee mereltä 
katsottuna suojaisassa paikassa. Etäisyyttä merenran-
taan on noin puolitoista kilometriä, mikä yhdessä maas-
tonmuotojen kanssa heikentää tuulen vaikutusta ranta-
tontteihin verrattuna.  

Maaperä suunnittelualueella on Helsingin kantakau-
pungille tyypillisesti kallioinen. Suunnittelualue sijoittuu 
suurten avokallioiden väliin. Niitä on sekä Lenininpuis-
tossa että Alppipuistossa. Kallioilla kasvaa niukasti kas-
veja ja nuoria, kituliaita puita, joita kuivat kesät koettele-
vat. Itse suunnittelualueella on vain vähän kasvillisuutta, 
sillä parkkipaikan asfaltti peittää niille otollisen maape-
rän alleen. 

Alppipuiston, Linnanmäen ja Lenininpuiston muodos-
tama kokonaisuus on koko Helsingin mittakaavassa 
merkittävä viheralue. Puistot jakautuvat erihenkisiin alu-
eisiin. Suunnittelualueen itäpuoliset sekä Linnanmäen 
lounaispuoliset avokallioalueet kuuluvat Alppipuistoon. 
Puistoon kuuluvat muun muassa Linnanmäen kaak-
koispuolinen omenakukkapuisto sekä puiston länsi-
reunan laaksoon sijoittuva lampipuisto. Lampipuisto 
on Alppipuiston vanhinta osaa, joka on muokattu puis-

toksi jo 1850-luvulla. Lampipuiston ylärinteessä sijait-
seva kirsikkapuumetsikkö ja ulkoilmanäyttämö lisättiin 
1990-luvulla. Alppipuiston ilme Tivolitien läheisyydessä 
ja suunnittelualueella on viimeistelemätön ja pusikkoi-
nen, lähellä luonnontilaa. 1950-luvulla palaneen puis-
toravintola Alppilan entistä paikkaa Linnanmäen länsi-
puolella ei ole puistossa korostettu, vaan sen paikalle 
on istutettu puustoa. Alueen asukkaat pitävät Alppipuis-
toa alueen toiminallisesti parhaana ja maisemallisesti 
hienoimpana puistona. (Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä 2013, 5.) 

Lenininpuisto perustettiin 1960-luvulla puutarhanäytte-
lyä varten. Puiston käytäväverkosto on säilynyt nykypäi-
vään saakka, mutta kasvillisuus on kärsinyt haastavissa 
olosuhteissa avokalliolle tehdyn maatäytön varassa kas-
vaessaan. Puiston kasvilajit ovat erityisen monipuolisia. 
Puiston merkittävin aihe on kallioiden välissä mutkitte-
leva puro, joka laskee vesialtaaseen. Materiaalien käy-
tössä merkittävää on liuskekivien laajamittainen käyttö 
puiston poluilla. (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 
2013, 6.) Puiston läntinen sivu suunnittelualueen puo-
lella on luonnontilaista avokalliota istutetun alueen jää-
dessä puiston itäpuolelle. 

Linnanmäen huvipuistoalue sijaitsee suunnittelualueen 
ylle kohoavan Vesilinnanmäen laella. Huvipuistoalue on 
Lenininpuiston vieressä, mutta erotettu siitä korkeilla 
aidoilla. Linnanmäen kahdesta pääsisäänkäynnistä 
toinen on Tivolitieltä, minkä vuoksi suuri määrä ihmi-
siä kulkee suunnittelualueen ohi matkallaan huvipuis-

Kuva 4.47. Viheralueet, kalliot ja vesistöt 1:5000.
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toon. Huvipuiston kasvillisuus koostuu sekä pienipiir-
teisistä istutuksista että vanhasta puustosta. Puiston 
vanhin laite on vuodelta 1896, mutta suurimmat laitteet 
on rakennettu 1950-luvun jälkeen. Vesilinnanmäki on 
Helsingin luonnollinen korkein kohta ja kohoaa noin 43 
metriä meren pinnan yläpuolelle. Nykyisin huvipuiston 
alue on käynyt sille ahtaaksi, mutta laajenemisvaraa on 
niukasti. (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 2013, 
7.) Linnanmäen alueelle on ollut kehittämishankkeita, 
joissa etenkin eteläistä sisäänkäyntiä haluttaisiin uudis-
taa. Uutta paikoituslaitosta on suunniteltu joko vanhan 
vesilinnan sisälle tai nykyiselle avoparkkipaikalle suun-
nittelualueen eteläpuolella.

Suunnittelualueella kasvavat puut ovat pääasiassa koi-
vuja, joita on rakennuksen sijoittelusta riippuen mah-
dollista säästää. Koivut eivät kuitenkaan ole erityisen 
vanhoja eikä niillä ole erityisiä maisemallisia arvoja, 
minkä vuoksi niiden kaataminen rakentamisen yhtey-
dessä ei olisi valtava menetys. Alppipuiston puolella 
suunnittelualuetta kehystävät pihlajat, koivut ja männyt, 
joita Alppipuistossa esiintyy muutoinkin runsaasti. Alp-
pipuiston laaksoon laskeutuessa vastaan tulee myös 
lehmuksia. Lenininpuiston kohoavan kallion edustalla 
kasvaa rivistö haapoja, jotka peittävät suunnittelualueen 
näkymiä Linnanmäelle. Alueen kasvillisuuslajisto on 
viheralueen laajuuden ansiosta monipuolinen, mikä 
mahdollistaa suunniteltavan korttelin pihalle monenlai-
sia luontevia kasvilajivaihtoehtoja. Alppilan luonto on 
ennen sen rakentamista todennäköisesti ollut kallioista 
mäntymetsää. 

Kuvat 4.48.–4.51. Kasvillisuutta Alppipuistossa ja 
Lenininpuistossa.
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Kuvat 4.56–4.59. Lenininpuiston kiveys, Vesilinnantielle kurottava vaahtera ja Alppipuiston kasvillisuutta.Kuvat 4.52–4.55. Kasvillisuutta suunnittelualueen ympäristössä keväällä ja syksyllä.



4.6 Kaavan 
luonnossuunitelma

Vuoden 2013 kaavahanketta varten luodussa luonnos-
suunnitelmassa suunnittelualueen uusi kortteli muodos-
tuisi kahdesta katoksen yhdistämästä rakennusmas-
sasta, joista suurempi sijoittuisi pääasiassa nykyiselle 
parkkipaikalle tontilla 12456. Toinen, kahdeksankerrok-
sinen rakennusmassa sijoittuisi Tivolitien kaakkoispuo-
lella sijaitsevalle LPA-tontille Lenininpuistoon kohoavan 
kalliorinteen eteen. (Helsingin kaupunki s.a.) Suunnitel-
massa on sekä tätä diplomityötä varten laadittua ana-
lyysiä mukailevia että siitä eroavia elementtejä. 

Keskeisimpiä analyysin havaintojen kanssa yhteneviä 
ratkaisuja ovat yhtenäisen, jatkuvan rakennusmassan 
luominen, korttelin sisäpihan ympäröivien korttelien 
sisäpihoja mukaileva mittakaava sekä tontin kulman 
jättäminen rakentamattomaksi siten, että korttelin 
muutoin terävä kulma katkeaa tylpäksi. Myös raken-
nusten kerrosluvut ovat pääasiassa maltillisia ja suun-
nittelualueelle sopivia. Poikkeuksen tähän muodostaa 
LPA-tontille sijoittuva kahdeksankerroksinen rakennus, 
joka estäisi näkymiä Lenininpuiston kallioilta, kohoaisi 
kaupunkikuvassa häiritsevästi ja estäisi osittain 
aamuauringon valon pääsyn asuntoihin parkkipaikalle 
suunnitellussa rakennuksessa. Rakennuspaikka olisi 
myös hulevesien hallinnan kannalta haastava sijaites-
saan kalliorinteen juurella.

Korttelia rajaavat linjat osuvat kohdakkain Viipurinka-
dun rakennusten, Tivolitien rakennusten ja Kotkankadun 

pohjoisimpien korttelien kanssa (Helsingin kaupunki 
s.a.). Tämä jättää suunnitellun rakennuksen ja Tivoli-
tien väliin epämääräisen kaistaleen, joka on leveämpi 
kuin jalkakäytävät alueella, mutta liian kapea ollakseen 
varsinainen aukio.  Kortteli ylittää reilusti Vesilinnanka-
dun varrella sijaitsevien rakennusten etelälinjan Alppi-
puiston puolella. Tämä linja onkin kaupunkikuvallisesti 
sekundäärinen. Korttelin luoteisnurkka ylittää hieman 
Alppilan kirkon muodostaman luoteislinjan ja katkaisee 
ainakin suunnittelun tässä vaiheessa Alppipuistoon vie-
vän polun ja nykyistä parkkipaikkaa reunustavan käve-
lytien. (ibid.)

Luonnossuunnitelmassa korttelin rakennusoikeudeksi 
on määritelty 8 000 kerrosneliötä. Suuri rakennusoi-
keus tarkoittaa suurempaa määrää asuntoja, mikä toi-
saalta luo tarpeen suuremmalle määrälle autopaikkoja 
ja asuinrakennusten apu- ja yhteistiloja. Kahdeksalle 
tuhannelle kerrosneliölle autopaikkoja vaadittaisiin Alp-
pilassa enintään noin 55 kappaletta. Pysäköintiratkaisu 
on suunnitelmassa luonnosteltu pihakannen alle (Hel-
singin kaupunki s.a). Jos kannesta jäisi puistoa kohti 
näkyvä reuna, voi ratkaisua pitää epäonnistuneena.  
Kaksi metriä puiston reunaa korkeammalle nouseva 
kansi on rajattu tontin rajaa pitkin (ibid.), mikä viittaa 
näkyvään pysäköintilaitoksen reunaan, koska tilaa 
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Kuvat 4.60. Vuoden 2013 kaavahankkeen 
luonnossuunnitelma, 1:750.
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maan kasaamiselle pysäköintihallin ulkoseinää vasten 
ei tontin puolella olisi. Diplomityössä laadittavan suun-
nitelman lähtökohdaksi otetaan kaavahankkeessa tar-
koituksenmukaiseksi katsottu 8 000 kerrosneliötä, joka 
oletettavasti takaa hankkeelle realistisen kannattavuu-
den. Kaupunkikuvalliset ratkaisut tehdään kuitenkin toi-
sella tapaa.
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5 ALPPILAN SUUNNITELMA



Kuva 5.1. Rakeisuuskartta, 1:5000.

GSEducationalVersion

5.1 Kaupunkikuvalliset 
ratkaisut

Ympäröivä kaupunkirakenne muodostaa suunnitte-
lualueen uudiskorttelille selkeän lähtökohdan. Tontti 
on Alppilassa sikäli poikkeuksellinen, ettei kaupungi-
nosassa ole muita rakentamattomia tontteja, joille voisi 
toteuttaa kokonaisen uuden korttelin virkistysalueita 
pienentämättä. Korttelin viereen ei myöskään voi raken-
taa uusia rakennuksia, sillä se on suojellun Alppipuis-
ton ja rakennettujen kortteleiden ympäröimä. Korttelin 
erityinen asema asettaa sille tavanomaista tiukemmat 
kaupunkikuvalliset vaatimukset, sillä se jää lähiympä-
ristössään ainoaksi aikakautensa arkkitehtuurin edus-
tajaksi. Suunniteltu kortteli muodostaa Alppilaan uuden 
ajallisen kerrostuman, joka ei kuitenkaan ole voimak-
kaasti kontrastinen lähiympäristöönsä verrattuna. 

Kaupunkikuvallisten vaatimusten lisäksi uudiskortte-
lin toinen, sekundäärinen tavoite on käyttää sille mah-
dollinen rakennusalue mahdollisimman tehokkaasti. 
Lähtökohta ei ole vain taloudellinen, sillä kuten alalu-
vussa 3.4 on todettu, olevaan kaupunkirakenteeseen 
täydennysrakentaminen on ekologista, koska kunnallis-
tekniikka on saatavilla tontille jo valmiina. Hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä oleva tontti 
voi houkutella asukkaitaan luopumaan yksityisautosta. 
Tavoite tehokkaasta rakentamisesta vaikuttaa raken-
nusalueen rajaukseen ja rakennusten korkeuteen. Teho-
kasta rakentamista ei silti tule toteuttaa kaupunkikuvaa 
tärvellen liian korkealla tai massiivisella rakentamisella.

Suunnitelmassa on pyritty luomaan kaupunkiraken-
teeseen sopiva kompromissi näiden kahden, osittain 
ristiriitaisen tavoitteen välillä. Massoittelun lähtökoh-
daksi muodostuivat ympäröivän kaupunkirakenteen 
linjat. Suunniteltu kortteli rajautuu Viipurinkadun var-
rella samaan linjaan viereisen korttelin 373 kanssa. 
Umpikorttelimuoto sopeutuu Alppilan muiden umpi-
korttelien joukkoon mahdollistaen samalla tehokkaan 
rakentamisen. 

Umpikorttelivaihtoehdon lisäksi toinen kaupunkikuval-
lisesti validi vaihtoehto olisi ollut Alppipuistoon avau-
tuva puoliavoin kortteli. Tämä vaihtoehto rajautui kuiten-
kin suunnittelun aikana pois etenkin siksi, että korttelin 
lähinaapurit ovat varsinkin sen itäpuolella varsin umpi-
korttelimaisia. Lisäksi umpikortteli mahdollistaa melko 
meluisassa ympäristössä rauhallisen sisäpihan suun-
nittelemisen sekä autopaikkojen kätkemisen pihakan-
nen alle. Vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkittaessa havait-
tiin, ettei vähemmän tehokkaan, puoliavoimen korttelin 
toteuttaminen tontille olisi merkittävästi lisännyt sen 
kaupunkikuvallisia ansioita.

Alppipuiston puolella korttelia rajaavat tontin rajojen 
ohella puiston jyhkeät kalliot ja kaupunkiluonto. Niihin 
ei haluttu suunnitelmassa kajota, vaikka puiston reuna 
ulottuu vähäisesti suunnittelualueen tontin sisäpuolelle. 
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Kuva 5.2. Massoittelukaavio.

Tontille jää siis myös rakentamatonta alaa. Kortteli poik-
keaa ympäröivän kaupunkirakenteen linjoista etenkin 
suhteessa Vesilinnankatuun, jolle se muodostaa pää-
tepisteen sen sijaan että jatkaisi kadun muodostamaa 
linjaa. Tätä katkonaisesti rakennettua, tonttikadun muo-
dostamaa linjaa ei pidetty suunnittelussa kaupunkiku-
vallisesti erityisen merkittävänä. Katulinjan ylittäminen 
mahdollisti korttelin suunnittelun umpikortteliksi ja kak-
sinkertaisti mahdollisen rakennusoikeuden määrän.

Suunniteltu kortteli poikkeaa vähäisesti myös Tivolitien 
ja Kotkankadun luoteispuoleisten rakennusten muodos-
tamista linjoista. Tämä nähtiin mahdolliseksi siksi, ettei-
vät nykyisetkään rakennukset muodosta kadun varrelle 
yhtenäistä linjaa. Lisäksi bulevardimainen Kotkankatu 
nykyisinkin kapenee muuttuessaan Tivolitieksi. Uudis-
korttelin linjaus korostaa tätä muutosta ja muodostaa 
katutilalle päätepisteen etenkin Kotkankadun kaakkois-
puolella käveleville jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mikä 
korostaa katunäkymän kaupunkimaisuutta. Nykyisin 
Kotkankadun lounaispäässä ei ole varsinaisesti ollut 
päätepistettä – näkymä on rajautunut polveilevasti 
nykyiseen parkkipaikkaan ja Alppipuistoa kohti nouse-
vaan rinteeseen.

Länsireunaltaan korttelin kulma rajautuu Alppilan kirkon 
ja sen koillispuoleisen korttelin muodostamaan linjaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen länsijulkisivun ja 
tontin rajan väliin jää tilaa, joka mahdollistaa jalankulku-
yhteyden säilyttämisen Viipurinkadulta Alppipuistoon ja 
toisaalta tikasauton nostopaikan sijoittamisen raken-
nuksen länsipuolelle. Samalla rakennusten anturoita tai 
niiden vierellä kulkevia vesi-, lämpö- tai sähkölinjoja ei 
tarvitse rakentaa Alppipuiston puolelle.

Korttelin massan terävä kulma katkaistiin tylpäksi Viipu-
rinkadun ja Tivolitien kulmassa. Tämä luo selkeämmän 
päätepisteen Kotkankadun näkymälle ja kunnioittaa 
Alppilan vanhoissa kortteleissa vastaavissa tilanteissa 
tehtyjä ratkaisuja. Tylppä kulma on myös asuntojen 
pohjaratkaisujen kannalta otollisempi kuin terävä.

Korttelin kerrosluvun lähtötana oli neljä kerrosta, sillä 
se on ympäröivissä asuinkortteleissa yleisin kerrosluku. 
Niin ikään ympäröiviä kortteleita mukaillen korttelin 
kattomuodoksi valittiin harjakatto, jonka epäkeskeinen 
muoto mahdollisti viidennen asuinkerroksen luomisen 
sen alle räystäslinjan pysyessä kutakuinkin itäpuoleisen, 
entisen Neumannin makkaratehtaan tasolla. Vinokattoi-
siin tiloihin oli mahdollista luoda tilallisesti kiinnostavia, 
huonekorkeudeltaan korkeita ja parvellisia asuntoja. Vii-
dennen kerroksen myötä korttelin kerrosalaksi muodos-
tui 9264 k-m2 eli 1264 kerrosneliötä enemmän kuin kaa-
vaa varten laaditussa luonnossuunnitelmassa. 

Korttelin korkomaailma sopeutettiin ympäröivään 
maastoon siten, ettei maaston korkoja tarvitsisi muut-
taa. Seurauksena rakennuksen kuuden porrashuoneen 
kerrostasoja poikkeutettiin kolmeen tasoon siten, että 
rakennuksen matalin osa sijoittuu Viipurinkadun ja Tivo-
litien kulmaan ja korkein osa Alppipuiston laitaan. Tämä 
mahdollisti neljä asuinkerrosta katujen varsille sijoittu-
viin porrashuoneisiin ja viisi asuinkerrosta puiston puo-
lelle sijoittuviin porrashuoneisiin. Seurauksena korttelin 
räystäslinjasta muodostuu polveileva ja Alppipuistoa 
kohti rinteen mukana nouseva. Korttelin massa pilkkou-
tuu hienojakoisemmaksi, mikä noudattaa mäkisessä 

1.

3.

2.

4.
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Kuva 5.3. Asemapiirros, 1:750.
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Alppilassa jo lähes sadan vuoden ajan vallinnutta logiik-
kaa. Suunnitelmassa tiukkaa naapurirakennusten räys-
täslinjan noudattamista ei pidetty tärkeänä, sillä Alppi-
lan rakennukset eivät yleensä muodosta kortteleissaan 
yhtenäisiä räystäslinjoja.

Katujen ja puistoon johtavan kävelytien varrella ensim-
mäiseen kerrokseen on sijoitettu liiketiloja, työtiloja ja 
yhteistiloja. Asuntojen varastotilat ulkoiluvälinevaras-
toista irtaimistovarstoihin on sijoitettu sisäpihan puo-
lelle, pihakannen alle. Puiston puolella aputilat sijoittu-
vat kellarikerrokseen, joka on puistoon päin nousevan 
maaston vuoksi kutakuinkin samassa korossa kuin 
ensimmäinen kerros kadun varressa. Ratkaisut mini-
moivat kaupunkikuvallisesti ongelmallisten, ikkunatto-
mien tilojen määrän katutasossa. 

Myös korttelin 38 autopaikkaa sijaitsevat pihakannen 
alla autohallissa. Sen sisäänkäynti on Viipurinkadulta. 
Näiden autopaikkojen lisäksi suunnittelualueen vierei-
selle LPA-tontille on sijoitettu 21 autopaikan varaus, 
koska korttelin laskennallinen autopaikkatarve on Hel-
singin pysäköintinormien mukaan 59 autopaikkaa. 
LPA-tontin hyödyntämistä pysäköintiin perustelee se, 
että se oli käytetty kaavan luonnossuunnitelmassa 
rakentamiseen. Paikka on kuitenkin rakentamiselle vai-
kea, sillä sen vierellä kohoaa jyrkästi nouseva Leninin-
puiston kallio. LPA tontilla on nykyisin parkkipaikkoja.

Suunnittelualueen pohjoisnaapuri, Alppilan kirkko, muo-
dostaa oman haasteensa uudiskorttelin kaupunkikuval-
lisille ratkaisuille. Kirkko on matala, kahdesta kolmeen 
kerrosta korkea. Sen asemaa julkisena rakennuksena 
on korostanut lähinnä sen sijainti kaupunkirakenteen 

Laajuustietoja
Kerrosala 9 264 k-m2

asunnot 7 354 k-m2

porrashuoneet 1 455 k-m2

liiketilat 455 k-m2

Bruttoala 11 953 k-m2

Huoneistoala 7 144 hum2

asunnot 6 725 hum2

liiketilat 419 hum2

Huoneistoja yhteensä 119 kpl

Autopaikkoja  59 kpl
autohallissa 36 ap + 2 LE ap

LPA-tontilla (varaus) 21 ap

Väestönsuojia 3 kpl, 202 m2

varsinainen suojatila 185,5 m2

reunalla. Uudiskortteli sulkee kirkon lähes kaupunkira-
kenteen keskelle. 

Kirkon matalan korkeuden olisi voinut suunnitelmassa 
nähdä rajoittavana tekijänä siten, että suunnittelualueen 
rakennustenkin tulisi olla matalia, kaupunkirivitalomai-
sia. Tämä olisi kuitenkin liittänyt suunniteltavan korttelin 
Alppilan julkisten rakennusten kontekstiin sen etelälai-
dan asuinkerrostalojen kontekstin sijaan. Kirkko on jo 
rakentamishetkellään ollut ympäröiviä 1920–1930-luku-
jen kivitaloja matalampi, mikä myös osaltaan perus-
telee sitä, että suunnittelualueelle voi rakentaa kirkkoa 
korkeamman rakennuksen. Kirkko ei valmistuessaan 
tavoitellut monumentaalista asemaa, vaan siitä halut-
tiin tehdä käytännöllinen monitoimikeskus asuntoineen 
ja kerhotiloineen.
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Kuva 5.4. Lintuperspektiivi idästä. Kuvat 5.5. Viipurinkadun katutilaa.



Kuva 5.6. Kaavioita tilallisista peruslähtökohdista: katu-
tasokerroksen tilat, asuntojakauma, märkätilojen ja par-

vekkeiden sijoittuminen sekä periaateleikkaus.
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5.2 Tilalliset 
peruslähtökohdat

Korttelin sijainti Helsingin kantakaupungissa raitiovau-
nupysäkin vieressä asettaa rajoitteita sen toimintojen 
sijoittelulle. Liikennemelu ja Linnanmäellä vierailevat, 
korttelin ohi kulkevat ihmiset käytännössä estävät asun-
tojen suunnittelun katutasoon Viipurinkadun ja Tivo-
litien varrella. Katutaso on kuitenkin otollinen paikka 
liiketiloille, työtiloille ja yhteistiloille, jotka elävöittävät 
katukuvaa ja jotka osaltaan hyötyvät alueella vierailevi-
sta ihmisistä. 

Kortteli on ratkaistu kuudella porrashuoneella, jotka on 
pyritty sijoittamaan lähtökohtaisesti varjoisimmille itä- 
ja pohjoisjulkisivuille. Tämän myötä kaksi porrashuo-
neista sijoittuu katujen varrelle, mikä suojaa asuntoja 
melulta. Asuntojen kannalta hankalat korttelin sisäkul-
mat, mukaan luettuna koilliskulman terävä sisänurkka, 
on ratkaistu sijoittamalla loput porrashuoneet niihin. 
Ratkaisu estää näkymiä suoraan asunnosta toiseen.

Kunkin porrashuoneen peruskerroksessa on parillinen 
määrä asuntoja. Niitä on kerrostasoa kohti neljä tai 
kuusi. Tämä oli suunnitelman muunneltavan konsep-
tin kannalta oleellinen lähtökohta. Asunnoista muodos-
tuu perheasuntojen ja pienasuntojen pareja, jotka ovat 
siten yhdistettävissä ja käytettävissä pääasuntoina ja 
sivuasuntoina. Asuntojakaumassa pyrittiin alaluvussa 
3.4 asetettuihin tavoitteisiin. Tärkeimpiä tavoitteita oli-
vat miniasuntojen, alle 30-neliöisten yksiöiden ja alle 
45-neliöisten kaksioiden, välttäminen sekä pinta-alal-

taan huonelukuunsa nähden kohtuullisten asuntojen 
suunnitteleminen.

Korttelin parvekkeet sijoittuvat pääsääntöisesti etelään 
ja länteen suuntautuville julkisivuille. Poikkeuksen muo-
dostavat muutamien kulmaporrashuoneisiin sijoittuvien 
pienasuntojen parvekkeet. Parvekkeet ovat kaupunkiku-
vallisista syistä sisäänvedettyjä – Alppilan vanhoissa 
kortteleissa ei ulokeparvekkeita juurikaan näy. Sisäänve-
detyt parvekkeet myös usein mahdollistavat tilallisesti 
kiinnostavampien asuntojen suunnittelun. 

Suunnitelman muunneltava konsepti asetti rajoitteita 
märkätilojen sijoittelulle. Ne on sijoitettu irralleen asun-
tojen porrashuoneen vastaisista seinistä, mikä mahdol-
listaa luontevia kulkuyhteyksiä vierekkäisten asuntojen 
eteisten välillä esimerkiksi, kun asuntoja yhdistetään tai 
käytetään pää- ja sivuasuntoina. Muunneltava konsepti 
oli suunnittelun lähtökohtana jo asuntojen varhaisissa 
luonnoksissa – jälkikäteen sen huomioiminen olisi ollut 
vaikeaa. Suunnitelman massoittelu tehtiin kuitenkin 
lähinnä Alppilan kaupunkikuvan ehdoilla.
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Kuva 5.7. Näkymä Kotkankadulta. Kuvat 5.8. Näkymä Viipurinkadun ja Kotkankadun kulmasta.



5.3 Muunneltava konsepti

Tilavien asuntojen asukkaiden hiilijalanjälki on suurempi 
kuin pinta-alaltaan niukkojen asuntojen asukkailla. 
Suunnitelmassa kestävän kehityksen lähtökohdat on 
huomioitu muunneltavalla konseptilla, joka joustaa eri-
laisiin käyttötarkoituksiin ja tarjoaa asukkailleen lisäväl-
jyyttä tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa korttelin säi-
lymisen käyttötarkoitukseensa sopivana pitkään. 

Kunkin porrashuoneen peruskerrokselle on viisi vaih-
toehtoista pohjaratkaisua. Ne ovat ”tavalliset kerrosta-
loasunnot”, ”pää- ja sivuasuntoparit”, ”yhdistetyt asun-
not”, ”asuntoparit jaetuilla tiloilla” sekä ”ryhmäasunnot”. 
Muunneltavan konseptin erilaiset pohjaratkaisut edus-
tavat pääasiassa kahta erilaista suhtautumista tila-
vampaan asumiseen: asuntoon on saatu lisätilaa joko 
yhteistiloilla tai laajentamalla asunnon pinta-alaa yhdis-
tämällä kaksi vierekkäistä asuntoa eriasteisesti.

Jos kortteli toteutettaisiin lähtökohtaisesti tavallisilla 
kerrostaloasunnoilla, lisääntyy eri pohjaratkaisujen 
välillä vaadittavien rakenteellisten muutosten määrä 
edellä mainitussa järjestyksessä. Tavallisten asunto-
jen muuntaminen pää- ja sivuasunnoiksi vaatii suunni-
telmassa vähäisiä rakenteellisia muutoksia, kun niiden 
muuntaminen ryhmäasunnoiksi vaatii muutoksia lähes 
kaikkiin asuintiloihin. 

Koko korttelia ei ole lähtökohtaisesti pakko toteuttaa 
vain yhdellä ratkaisulla – viittä pohjaratkaisutyyppiä voi-
daan käyttää ristiin jopa saman porrashuoneen sisällä 
eri kerroksissa. Ensimmäinen päätös siitä, missä suh-

teessa eri ratkaisuja käytetään, tehtäisiin toteutussuun-
nitteluvaiheessa. Selvyyden vuoksi seuraavassa vaihto-
ehdoista kerrotaan kuitenkin siten, että koko kortteli tai 
ainakin kokonainen kerros siitä on toteutettu samalla 
pohjaratkaisuvaihtoehdolla.

Kantavat rakenteet ja useimmiten myös märkätilat säi-
lyvät jokaisessa ratkaisussa muuttumattomina. Keit-
tiöt kuitenkin siirtyvät ja muuttuvat, mikä on mahdol-
lista esimerkiksi asennuslattiarakenteen avulla (ks. kuva 
5.16). Tällöin vesiputkia ja viemäreitä voidaan vetää jo 
rakennusvaiheessa useampaan potentiaaliseen keit-
tiön paikkaan. Lisäksi välipohjarakenteeseen integroitu 
alakatto mahdollistaa ilmanvaihdon kätevän järjestä-
misen silloin, kun asuinhuoneiden jako muuttuu. Tällöin 
alakattoja ei tarvitsisi pohjaratkaisun muuttuessa pur-
kaa ja rakentaa uudelleen, kun koko huoneiston kattoa 
on laskettu ja alaslasku on toteutettu seinärakenteiden 
yläpuolella.

Muunneltavuuden vaatimat rakennustoimenpiteet ovat 
eri pohjaratkaisuvaihtoehdoissa eriasteisia. Tämän 
vuoksi osa vaihtoehdoista voi soveltua saman asunto-
kunnan toteuttamiksi, kun niistä raskaimmat vaativat 
kokonaisvaltaisempaa rakentamista. Ne ovat mahdol-
lisia vain, jos yhden porrashuoneen kerrostason kaik-
kia asuntoja muunnetaan kerralla. Kevyimpiä, yhdelle 
asuntokunnalle toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ovat 
tavallisten asuntojen muuntaminen pää- ja sivuasun-

Kuva 5.9. Näkymä etelästä Linnanmäen kallioilta.
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noiksi tai kahden asunnon yhdistäminen siten, että pie-
nemmän asunnon kuivat asuintilat muuntuvat lisäma-
kuuhuoneiksi. Lähtökohtaisesti useammalle asunnolle 
yhteisiin tiloihin perustuvat ratkaisut – asuntoparit jae-
tuilla tiloilla ja ryhmäasunnot – ovat liian raskaita yksit-
täisen asuntokunnan toteuttamiksi. 

Muunneltavien pohjaratkaisujen lähtökohdaksi otettiin 
se, ettei asuntojen märkätiloja tarvitse missään vaih-
toehdossa kokonaan purkaa eikä niiden vaikeimmin 
siirrettäviä varusteita, kuten wc-istuinta, suihkua ja lat-
tiakaivoa, tarvitse siirtää. Suurimmassa osassa asun-
totyypeistä märkätiloja ei tarvitse muuttaa lainkaan 
eri pohjaratkaisujen välillä. Täysin muuttumattomina 
kaikissa ratkaisuissa säilyvät 56,4% peruskerroksen 
kylpyhuoneista. Kylpyhuoneista 36,0%:ssa pärjätään 
oven siirrolla seinältä toiselle, kun niistä 7,6% edellyttää 
käsienpesualtaan tai pyykinpesukoneen siirtoa. Mär-
kätiloja tarvitsee muuntaa lähinnä, kun kerrostason 
asunnot muunnetaan ryhmäasunnoiksi. Muissa vaih-
toehdoissa pärjätään lähes täysin ilman märkätiloihin 
kohdistuvia muutoksia. Kunkin vaihtoehdon vaatimat 
muutokset on esitetty kuvissa 5.17–5.21.

Märkätilojen sijoittaminen oli yksi keskeisimmistä 
muunneltavien konseptien onnistumiseen vaikuttavista 
tekijöistä. Niiden sjjainti rakennuksen keskivyöhykkeelle 
porrashuoneiden vastaisen seinän sijaan (ks. kuva 5.17) 
mahdollistaa luontevien reittien avaamisen asuntojen 
eteisten välille. Kylpyhuoneet on sijoitettu kunkin asun-
totyypin kannalta optimaalisesti kaikki viisi pohjaratkai-
suvaihtoehtoa huomioiden sen sijaan että niiden sijoit-
tamiselle olisi kehitetty kokonaisvaltainen systeemi. 
Märkätilojen optimaalinen sijoittelu oli suunnitelmassa 

mahdollista, koska asunnot ovat hieman nykystandar-
dia tilavampia. Jos asunnot olisivat pinta-alaltaan niuk-
koja, rajoittaisi tämä märkätilojen sijoittelua ja siten 
muunneltavien pohjaratkaisujen suunnittelua. Tällöin 
märkätiloja ei välttämättä voisi sijoittaa porrashuonei-
den kyljestä irralleen.

Vaikka tarve muuttaa kalliita märkätiloja on tässä suun-
nitelmassa vähäinen, edellyttävät myös kevyiden väli-
seinien muuntamiset sähkövetoineen rakennustoi-
menpiteitä, joihin vaaditaan ammattirakentajia. Myös 
sähkösuunnittelussa voidaan kuitenkin joissain määrin 
varautua muutoksiin. Pistorasioita ja sähkökaappeja 
voi sijoittaa pääosin asennuslattiaan sekä niille väli- ja 
ulkoseinille, jotka muuntuvat vain harvoissa pohjaratkai-
suvaihtoehdoissa. Valaisimien katkaisimet on nykyisin 
mahdollista toteuttaa siten, ettei niille vedetä sähköjoh-
toja. Valaistusta voi ohjata jopa älypuhelimella. 

Suurimman haasteen muunneltavuudelle aiheuttavat 
asuntojen hallintamuodot. Käytännössä kaikki muun-
neltavat pohjaratkaisut ovat mahdollisia lähinnä silloin, 
kun koko kortteli tai ainakin kukin porrashuoneen ker-
rostaso on saman tahon, esimerkiksi kaupungin, omis-
tuksessa. Kätevintä olisi siis, jos asukkaat asuisivat 
asunnoissa vuokralla. Toisaalta asuntoparien muun-
teluun perustuvat ratkaisut ovat mahdollisia myös, jos 
asukas omistaa kokonaisen perheasunnon ja pienasun-
non muodostaman parin. Tällöin hän voi halutessaan 
vuokrata pienempää asuntoa ulkopuoliselle, ottaa sen 
perheen käyttöön sivuasunnoksi tai yhdistää sen osaksi 
asuntoaan lisämakuuhuoneiksi.

Kuva 5.10. Näkymä Alppipuiston kävelytieltä.

299 298 



Tavalliset kerrostaloasunnot

Suunnitelman lähtökohta, tavalliset kerrostaloasunnot, 
eivät juurikaan poikkea 2010-luvulla yleisesti Suomessa 
toteutettavista asunnoista muutoin kuin hieman nykyi-
siä keskiarvoja väljemmän kokonsa puolesta. Tämä 
tarkoittaa sitä, ettei muunneltavuuden huomioiminen 
tässä suunnitelmassa sulje pois korttelin toteuttamista 
tavanomaisina kerrostaloasuntoina. Muunneltavuutta 
ei esimerkiksi erityisesti huomioitu korttelin massoitte-
lussa, jonka ratkaisut tehtiin kaupunkikuvallisin perus-
tein. Kenties muunneltavia ratkaisuja olisi mahdollista 
toteuttaa tätä suunnitelmaa laajemminkin – jonkinas-
teisen muunneltavuuden tai monikäyttöisyyden esittä-
misen voisi jopa nähdä rakennusluvan myöntämisen 
edellytyksenä. 

Asuntojen suunnittelussa on pyritty välttämään pin-
ta-alaltaan niukkojen asuntojen ominaisuuksia – säily-
tystilan puutetta, tilojen ahtautta ja asumisen keskitty-
mistä yhteen tilaan. Pienasunnoissa erityisen tärkeänä 
on pidetty nukkumapaikan sijoittamista erilliseen alko-
viin ja toisaalta yksinasujien toivomien erilliskeittiöiden 
toteutumista ainakin joissakin asuntotyypeissä. 

Yleisesti kaikissa asunnoissa on pyritty välttämään 
nykyisin yleistä tupakeittiötä, jossa keittiökalusteet sijoit-
tuvat rivistönä olohuoneen peräseinälle. Keittiöt ovat 
pienimpiä asuntotyyppejä lukuun ottamatta joko saa-
rekkeellisia avokeittiöitä tai erilliskeittiöitä. Muunnelta-
vuuden helpottamiseksi asuntoihin on asuntosaunojen 
sijasta suunniteltu vaatehuoneita. Joissakin asuntotyy-
peissä ne ovat muutettavissa saunoiksi. Perheasunto-
jen kylpyhuoneisiin on varattu tila pyykkikaapille.

Yleisesti asuntosuunnittelussa on pyritty myös väljiin 
makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin, joissa olisi tilaa paitsi 
oleskelulle ja levolle, myös työnteolle. Eteisille on pyritty 
luomaan oma soppensa asunnossa. Yleensä eteisestä 
joko avautuu näkymä oleskelutilojen läpi ikkunalliselle 
ulkoseinälle tai eteisessä itsessään on ikkuna. 

Asuntojen sisäänvedettyjen parvekkeiden ikkunat avau-
tuvat kahdelle sivulle. Sisäänkäynti parvekkeelle on 
yleensä olohuoneesta, joskus makuuhuoneesta. Liitty-
minen asuntoon muuttaa hieman parvekkeen luonnetta 
– makuuhuoneeseen liittyvä parveke on selkeästi olo-
huoneeseen liittyvää parveketta yksityisempi. Joissakin 
asuntotyypeissä sisäänvedetty parveke muodostaa olo-
huoneeseen polveilevan, lasisen seinän, joka jakaa tilaa 
eri luonteisiksi sopiksi.

 5H+KK
 95,0 m2

 1H+K/2H+KK
 38,5 m2

 1H+K/2H+KK
 38,5 m2

 5H+KK
 95,0 m2

 1H+K/2H+KK
 41,5 m2

 2H+KT
 48,0 m2

 1H+K/2H+KK
 41,0 m2

 3H+KT
 70,5 m2

 4H+K
 85,5 m2

 4H+KT
 85,5 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 1H+KT
 30,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 3H+K
 65,0 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 1H+K
 30,0 m2

 3H+KT
 62,5 m2

 3H+KT
 68,0 m2

 1H+KT
 30,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 3-4H+KT
 84,5 m2

 1H+K/2H+KK
 38,5 m2

 1H+K/2H+KK
 38,5 m2

 1H+K
 30,0 m2

 2H+KT
 54,5 m2

 3-4H+KT
 77,5 m2

 3-4H+KT
 78,0 m2

 3-4H+KT
 77,5 m2

 3H+KT
 70,5 m2

Huoneistot peruskerroksessa
1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  6 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl

1–2H

≥3H

YHTEISTILATKuva 5.11. Peruskerros tavallisilla asunnoilla, 1:400.
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Pää- ja sivuasuntoparit

Pohjaratkaisuvaihtoehdoista pää- ja sivuasuntoparit 
vaativat lähtökohtaan verrattuna kaikista kevyimpiä ja 
vähäisimpiä muutoksia asuntojen rakenteisiin. Niissä 
perheasuntojen ja pienasuntojen muodostamat parit 
linkittyvät toisiinsa sisäisellä kulkuyhteydellä. Tässä 
suunnitelmassa yhteys on luotu puhkaisemalla asunto-
jen väliseen seinään oviaukko yleensä asuntojen eteis-
ten välille. 

Oviaukon puhkaiseminen edellyttää yleensä asunnoissa 
muutoksia lähinnä sivuasunnon puolelle – esimerkiksi 
vaatehuone tai eteiskomerot voidaan joutua purkamaan 
yhteyden mahdollistamiseksi. Ne voidaan asunnossa 
korvata joko uudella kiintokalusteella, vähemmän tilaa 
vievillä irtokalusteilla tai hyödyntämällä suuremman 
asunnon säilytystiloja. Ratkaisu riippuu sitä käyttävän 
asuntokunnan mieltymyksistä ja tarpeista. Suurempiin 
asuntoihin ei tarvitse tehdä muutoksia yhtä asuntotyyp-
piä lukuun ottamatta.

Pää- ja sivuasuntoratkaisu tarjoaa asukkailleen mah-
dollisuuden käyttää sivuasuntoa joustavasti perheen 
tarkoituksiin. Sivuasunnossa voi asua esimerkiksi 
ikääntyvä isovanhempi, joka tarvitsee apua arkensa 
sujumiseen. Toisaalta asunto voi sopia myös itsenäisty-
välle nuorelle, joka kaipaa omaa tilaansa, mutta voi silti 
olla tiiviissä yhteydessä perheensä kanssa. Ratkaisu 
vastaa siis paitsi ikääntyvän väestön, myös yhä aikai-
semmin itsenäistyvien nuorten haasteisiin.

Koska sivuasunnon muuntaminen takaisin erilliseksi 
asunnoksi vaatii vähäisiä rakennustoimenpiteitä, on 

siitä luopuminen helppoa elämäntilanteen muuttuessa. 
Toisaalta sivuasunnon voi myös vuokrata ulkopuolisille 
tekemättä lainkaan rakenteellisia muutoksia kumpaan-
kaan asunnoista. Ääntä eristävän välioven lukitseminen 
riittää erottamaan asunnot toisistaan.

Kuva 5.12. Peruskerros pää- ja sivuasuntopareilla, 1:400.

A

B

C

D

E

F

 5H+KK
 95,0 m2

 1H+K sa
 38,5 m2

 1H+K sa
 38,5 m2

 5H+KK
 95,0 m2

 2H+KK sa
 41,5 m2

 2H+KT sa
 48,0 m2

 2H+KK sa
 41,0 m2

 3H+KT
 70,5 m2

 4H+K
 85,5 m2

 4H+KT
 85,5 m2

 1H+KT sa
 31,0 m2

 1H+KT sa
 30,0 m2

 1H+KT sa
 31,0 m2

 3H+K
 65,0 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 1H+K sa
 30,0 m2

 3H+KT
 62,5 m2

 3H+KT
 68,0 m2

 1H+KT sa
 30,0 m2

 1H+KT sa
 31,0 m2

 1H+KT sa
 31,0 m2

 3-4H+KT
 84,5 m2

 1H+K sa
 38,5 m2

 1H+K sa
 38,5 m2

 1H+K sa
 30,0 m2

 2H+KT
 54,5 m2

 3-4H+KT
 77,5 m2

 3-4H+KT
 78,0 m2

 3-4H+KT
 77,5 m2

 3H+KT
 70,5 m2

Sivuasunnot peruskerroksessa
1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2–38,5 m2 6 kpl

2h+kk 41–41,5 m2   2 kpl

2h+kt 48,0 m2  1 kpl

Pääasunnot peruskerroksessa
2h+kt 54,5 m2  1 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl

(sa = sivuasunto)

1–2H

≥3H

YHTEISTILAT
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Yhdistetyt asunnot

Kun perheasunnoista ja pienasunnoista koostuvat 
asuntoparit yhdistetään, aiheutuu tästä muutoksia 
lähinnä pienasunnon puolella. Tässä pohjaratkaisussa 
pienasunnot jaetaan asunnon koosta riippuen yhdeksi 
tai kahdeksi makuuhuoneeksi pääasunnon tilojen säi-
lyessä ennallaan. Lopputuloksena on huoneluvultaan 
suuria asuntoja. Asuntojen väliseen seinään avataan 
aukko, josta kuljetaan uusiin makuuhuoneisiin johta-
vaan lyhyeen käytävään. Pienasuntojen keittiöt pure-
taan, mutta märkätiloja ei yhdessäkään asuntotyypissä 
tarvitse muuttaa lainkaan. 

Ratkaisussa toisen asunnon porrashuoneen sisään-
käynnistä voidaan haluttaessa luopua. Sisäänkäynnistä 
on suunnitelmassa luovuttu silloin, kun samaan tilaan 
johtaisi kaksi vierekkäistä sisäänkäyntiä tai kun toisen 
sisäänkäynnin tukkiminen parantaa asunnon kalustet-
tavuutta. Monissa asuntotyypeissä luontevampi eteinen 
muodostuu makuuhuoneiksi muutetun pienasunnon 
puolelle, jolloin perheasunnon entisen eteisen voi pur-
kaa ja hyödyntää esimerkiksi osaksi olohuonetta tai ruo-
kailutilaa. Perheasuntojen väljä mitoitus takaa sen, että 
oleskelutilojen mitoitus riittää myös makuuhuoneiden 
lukumäärän lisääntyessä.

Asuntojen yhdistäminen mahdollistaa jopa seitsemän 
asuinhuonetta käsittävien asuntojen luomisen kortte-
liin. Ratkaisu sopii etenkin suurille lapsiperheille, mutta 
myös esimerkiksi kommuuneille tai opiskelijoiden 
soluasunnoiksi. Käyttäjäryhmät eivät ole Suomessa 
kovin yleisiä, kun soluasuntojenkin suosio on laskussa. 
Ratkaisu kuitenkin osaltaan paikkaa tarvetta huonelu-

vultaan suurille asunnoille – niitä kaipaaville asukas-
ryhmille on Helsingin kantakaupungissa kovin vähän 
vaihtoehtoja. Monihuoneinen asunto taipuu tarvittaessa 
tilojensa puolesta melko luontevasti myös toimistoti-
laksi. Tällöin olohuonetta ja keittiötä voi käyttää tauko-
tilana tai kokoushuoneena, kun makuuhuoneista tulee 
työtiloja.

Kuva 5.13. Peruskerros yhdistetyillä asunnoilla, 1:400.

A

B

C

D

E

F

 5-6H+KT
 116,0 m2

 6H+KT
 124,0 m2

 7H+KT
 137,0 m2

 6H+K
 133,5 m2

 5H+KT
 112,5 m2

 6H+KT
 125,5 m2

 4-5H+K
 96,0 m2

 4-6H+K
 109,0 m2

 3-4H+K
 85,5 m2

 5-6H+KT
 116,0 m2

 6H+KT
 124,0 m2

 5H+KT
 93,0 m2

 5H+KT
 98,5 m2

 4-6H+KT
 116,0 m2

 4-5H+KT
 101,0 m2

Yhdistetyt asunnot peruskerroksessa
3–4h+kt 85,5 m2  1 kpl

4–5h+kt 101,0 m2  1 kpl
4–5h+k 96 m2  1 kpl

5h+kt 93,0–112,5 m2  3 kpl

4–6h+k 109,0 m2  1 kpl
4–6h+kt 116,0 m2  1 kpl

5–6h+kt 116,0 m2  2 kpl

6h+kt 124,0–133,5 m2 4 kpl

7h+kt 137,0 m2  1 kpl

Yhteensä   15 kpl

1–2H

≥3H

YHTEISTILAT
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Asuntoparit jaetuilla tiloilla

Asuntojen muuntaminen lähtötilanteesta jaettuja olo- 
ja työhuoneita hyödyntäviksi asuntopareiksi edellyttää 
astetta raskaampia rakennustoimenpiteitä. Toisin kuin 
yhdistetyissä asunnoissa, muutostoimenpiteet kos-
kevat tässä ratkaisussa etenkin perheasuntoja, jotka 
jaetaan pienasunnoksi ja kahden pienasunnon jaka-
maksi yhteistilaksi. Asuntopari muuntuu siis kahdeksi 
pienasunnoksi, joihin kuljetaan porrashuoneesta yhtei-
sen, jaetun tilan kautta.  Tämä edellyttää asuntojen 
välisen seinän aukottamista, perheasuntojen kuivien 
tilojen väliseinien purkamista ja uudelleenrakentamista 
sekä ääntä eristävien seinien rakentamista syntyvän 
pienasunnon ja yhteistilan välille. Peruskerroksessa kol-
men asunnon erillisen wc-tilan oviaukkoa joudutaan rat-
kaisussa siirtämään.

Asuntojen kulun järjestäminen yhteistilan kautta vaa-
tii joka toisen oviaukon sulkemista porrashuoneissa. 
Ratkaisu korostaa yhteistilan merkitystä asumisessa 
lisäämällä asukkaiden kohtaamisten määrää. Yhteis-
tilat ovat vaihtelevan kokoisia. Pienimmillään jaettu 
tila on kutakuinkin asuinhuoneen kokoinen, suurim-
millaan pienasunnon kokoinen. Erikokoiset yhteistilat 
sopivat erilaisille asukkaille riippuen siitä, kuinka pal-
jon ja millaisen tekemisen merkeissä yhdessä halutaan 
viettää aikaa. Yhteistilojen osuus kerrostason asuin-
pinta-alasta vaihtelee porrashuonekohtaisesti kuudes-
osasta kolmasosaan. 

Yksityiset asunnot on tässä pohjaratkaisussa suunni-
teltu huonelukuunsa nähden pinta-alaltaan niukoiksi. 
Niissä on yksi tai kaksi asuinhuonetta. Kokonaisuudes-

saan kahden pienasunnon asukkailla on kuitenkin käy-
tössään varsin laajat asuintilat, kun yhteistilan pinta-ala 
lasketaan yksityisen asunnon pinta-alaan mukaan. 
Yhteistila myös tarjoaa usein näkymiä ja valoa ilman-
suuntiin, joihin yksityisen asunnon tilat eivät itsessään 
avaudu. Tämä lisää tilantuntua asumisessa. Yhteistiloja 
on suunnitelmassa käytetty jaettuina olohuoneina, työti-
loina, keittiöinä ja ruokailutiloina.

Yhteisöllinen asuminen on Suomessa melko margi-
naalinen ilmiö. Kahden asunnon yhdistäminen jaetuilla 
tiloilla voisi kuitenkin sopia esimerkiksi ystäväporukalle, 
sillä asunnot ovat usein kutakuinkin samankokoisia. 
Aloittelevan startup-yrityksen perustajat voisivat asua 
vierekkäisissä asunnoissa ja tehdä töitä yhteisessä työ-
tilassaan. Heille olisi hyötyä etenkin pienistä, työhuo-
neina käytettävistä jaetuista tiloista.

Jaetut olo- ja työhuoneet voivat sopia myös ikäänty-
neille, joille ystävien kanssa asuminen voi lisätä tur-
vallisuudentunnetta arjessa. Ystävysten lisäksi myös 
perheet voisivat hyödyntää asumisratkaisua, kun esi-
merkiksi ikääntyvät vanhemmat ja aikuiset lapset tai 
uudelle paikkakunnalle muuttavat sisarukset voisivat 
asua astetta yhteisöllisemmin ja tasa-arvoisemmin kuin 
pää- ja sivuasuntoratkaisussa.

Kuva 5.14. Peruskerros jaettuja tiloja hyödyntävillä 
asuntopareilla, 1:400.

A

B

C

D

E

F

 2-3H+KK
 46,5 m2

 2-3H+KT
 43,0 m2

 2H+KT+alk.
 44,0 m2

 YHT. OH/TH
 46,5 m2

 YHT. OH/TH
 40,5 m2

 2H+KT
 41,5 m2

 YHT. OH/TH
 25,0 m2

 2H+KT
 48,0 m2

 2H+KK
 41,0 m2

 1H+K
 36,0 m2

 YHT. OH/TH
 33,0 m2

 1H+K
 36,0 m2

 YHT. OH/TH
 36,5 m2

 2H+KT
 48,5 m2

 2H+K
 44,0 m2

 YHT. OH/TH
 33,0 m2

 1H+K
 36,0 m2

 YHT. OH/TH
 36,5 m2

 2H+KT
 48,5 m2

 2H+K
 44,0 m2

 1H+K
 36,0 m2

 2H+KT
 46,5 m2

 1H+KT
 35,0 m2

 YHT. OH/TH
 46,5 m2

 1H+K
 35,5 m2

 1H+KT
 30,0 m2

 YHT. OH/TH
 29,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 YHT. OH/TH
 40,0 m2

 2H+KT+alk
 46,5 m2

 YHT. OH/TH
 15,0 m2

 1H+K
 30,0 m2

 1H+K
 30,0 m2

 2H+KT
 49,5 m2

 YHT. OH/TH
 18,0 m2

 2H+KT
 35,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 1H+K
 38,0 m2

 YHT. OH/TH
 28,5 m2

 1H+KT
 30,0 m2

 YHT. OH/TH
 18,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 1H+KT
 31,0 m2

 YHT. OH/TH
 44,5 m2

PRH A
Yhteistilat 112,0 m2

Yksityisasunnot 264,0 m2

Yhteensä 376 m2

Yhteistilojen osuus 29,8%

PRH B
Yhteistilat 69,5 m2

Yksityisasunnot 164,5m2

Yhteensä 234,0m2

Yhteistilojen osuus 29,7%

PRH C
Yhteistilat 115,5  m2

Yksityisasunnot 209,0 m2

Yhteensä 324,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,6%

PRH D
Yhteistilat 33,0  m2

Yksityisasunnot 166,0 m2

Yhteensä 199,0 m2

Yhteistilojen osuus 16,6%

PRH E
Yhteistilat 91,0 m2

Yksityisasunnot 206,0 m2

Yhteensä 297,0 m2

Yhteistilojen osuus 30,6%

PRH F
Yhteistilat 69,5 m2

Yksityisasunnot 164,5m2

Yhteensä 234,0m2

Yhteistilojen osuus 29,7%

YHTEENSÄ
Yhteistilat 490,5 m2

Yksityisasunnot 1174,0 m2

Yhteensä 1644,5 m2

Yhteistilojen osuus 29,5%

1–2H

≥3H

YHTEISTILAT
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Ryhmäasunnot

Tavallisista asunnoista koostuvan lähtötilanteen muun-
taminen ryhmäasunnoiksi edellyttää tämän suun-
nitelman pohjaratkaisuvaihtoehdoista eniten raken-
nustoimenpiteitä vaativia muutoksia. Ratkaisussa 
porrashuoneen koko kerrostason asunnot yhdistetään 
yhdeksi, yhteistiloilla varustetuksi ryhmäasunnoksi. 
Yksityisten asuntojen lukumäärä säilyy lähtötilantee-
seen verrattuna samana, mutta niiden erilliset sisään-
käynnit poistuvat. Sen sijaan yksityisiä asuntoja yhdistää 
polveileva yhteistila, johon on kulku porrashuoneesta.

Tässä ratkaisussa asuntojen lähes kaikki väliseinät ja 
keittiöt puretaan. Lisäksi vajaaseen puoleen märkäti-
loista kohdistuu vähäisiä muutoksia. Kokonaisia mär-
kätiloja ei kuitenkaan tarvitse rakentaa lisää tai purkaa. 
Porrashuoneisiin johtavia oviaukkoja tukitaan silloin, kun 
useita vierekkäisiä oviaukkoja johtaisi samaan tilaan tai 
suoraan yksityisiin asuntoihin. Useimmissa ryhmäasun-
noissa yksityiset asunnot sijoittuvat siten, ettei niillä ole 
porrashuoneen kanssa yhteistä väliseinää. Yksityisten 
asuntojen erottaminen yhteistilasta edellyttää uusien 
ääntä eristävien seinärakenteiden rakentamista ryhmä-
asuntojen sisällä.

Polveilevat yhteistilat koostuvat vähintään yhteisestä 
ruokailutilasta, oleskelutilasta ja työtilasta. Suurem-
missa ryhmäasunnoissa työtiloja ja oleskelupaikkoja 
voi olla useampia. Yhteiset tilat on suunnitelmassa 
haluttu hajauttaa pieniksi sopiksi, joita lyhyet käytävät 
yhdistävät. Tämä tarjoaa asukkaille monenlaisia, erihen-
kisiä tiloja, jotka avautuvat eri ilmansuuntiin. Suurim-
missa ryhmäasunnoissa yhteistilat avautuvat kolmeen 

ilmansuuntaan, pienemmissä kahteen. Monipuolisten 
näkymien ja valoisuuden lisäksi yhteistilojen hajautta-
misella on pyritty kodinomaisuuteen. Yhteistilojen koko 
suhteessa yksityisiin asuntoihin on kuitenkin pyritty 
pitämään maltillisena taloudellisuuden ja kohtuuhin-
taisuuden nimissä. Ne muodostavat noin kolmasosan 
koko ryhmäasunnon huoneistoalasta.

Ryhmäasunnoissa sijaitsevat yksityiset asunnot 
ovat huonelukuunsa nähden pinta-alaltaan niukkoja 
samoista syistä kuin jaettujen tilojen yhdistämissä 
asuntopareissakin. Yhteistiloilla kompensoidaan tilal-
lisesti niukkaa yksityisasuntoa.  Asuntojen huoneluku 
vaihtelee yhdestä kolmeen huoneeseen, mikä mahdol-
listaa monenlaisten asuntokuntien asumisen ryhmä-
asunnossa. Yksiöt ovat noin 20–30-neliöisiä, kaksiot 
noin 40-neliöisiä ja kolmiot noin 45-neliöisiä. 

Ryhmäasunnot sopivat erityisesti yhden ja kahden hen-
gen talouksille, mutta kolmiot mahdollistavat myös 
pienten ydinperheiden asumisen niissä. Asumismuoto 
voisi soveltua esimerkiksi ikääntyville, joille yhteisölli-
nen asuminen toisi turvaa arkeen ja lisäisi päivittäisiä 
sosiaalisia kontakteja. Kodinhoidon järjestäminen yksit-
täisten asuntojen sijasta keskitetysti ryhmäasuntoon 
voisi myös pienentää ikääntyneiden asumiskustannuk-
sia. Ratkaisu on otollinen myös esimerkiksi suurehkoille 
kommuuneille ja opiskelijoille, joille ryhmäasunnot mah-
dollistavat paitsi yhteisöllisen oleskelun yhteistiloissa 
myös yksityisen asumisen silloin, kun kaivataan omaa 
rauhaa. 

Kuva 5.15. Peruskerros ryhmäasunnoilla, 1:400.

A

B

C

D

E

F

 3H+KK
 46,5 m2

 1H+KT
 32,0 m2

 3H+KT
 43,0 m2

 2-3H+KT
 42,0 m2

 2H+KT+alk.
 44,0 m2

 YHTEISTILAT
 134,0 m2

 2H+K
 46,5 m2

 1H+KT
 22,5 m2

 1H+KT
 35,0 m2

 YHTEISTILAT
 120,5 m2

 1H+KT
 23,0 m2

 2H+KK
 40,0 m2

 1H+K
 35,5 m2

 1H+K
 28,5 m2

 YHTEISTILAT
 100,5 m2

 1H+KT
 23,0 m2

 1H+KT
 22,5 m2

 2H+KT
 35,5 m2

 2H+KT+alk.
 40,5 m2

 2-3H+KT
 45,0 m2

 1H+KT
 28,0 m2

 2-3H+KT
 44,0 m2

 1H+KK
 28,5 m2

 YHTEISTILAT
 87,0 m2

 2H+K
 44,0 m2

 1H+K
 32,0 m2

 1H+K
 28,5 m2

 2-3H+KT
 45,0 m2

 1H+KT
 28,0 m2

 YHTEISTILAT
 87,0 m2

 2H+K
 44,0 m2

 1H+KK
 30,0 m2

 1H+KT
 27,0 m2

 2H+KT+alk
 46,5 m2

 1H+KT
 21,0 m2

 YHTEISTILAT
 64,0 m2

RYHMÄASUNTO A
Yhteistilat 134,0 m2

Yksityisasunnot 239,5 m2

Yhteensä 373,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,9%

RYHMÄASUNTO B
Yhteistilat 87,0 m2

Yksityisasunnot 145,5 m2

Yhteensä 232,5 m2

Yhteistilojen osuus 37,4%

RYHMÄASUNTO C
Yhteistilat 120,5  m2

Yksityisasunnot 202,5 m2

Yhteensä 323,0 m2

Yhteistilojen osuus 37,3%

RYHMÄASUNTO D
Yhteistilat 64,0  m2

Yksityisasunnot 124,5 m2

Yhteensä 188,5 m2

Yhteistilojen osuus 34,0%

RYHMÄASUNTO E
Yhteistilat 100,5  m2

Yksityisasunnot 194,0 m2

Yhteensä 294,5 m2

Yhteistilojen osuus 34,1%

RYHMÄASUNTO F
Yhteistilat 87,0 m2

Yksityisasunnot 145,5 m2

Yhteensä 232,5 m2

Yhteistilojen osuus 37,4%

YHTEENSÄ
Yhteistilat 602,5 m2

Yksityisasunnot 1042,5 m2

Yhteensä 1645,0 m2

Yhteistilojen osuus 36,6%

1–2H

≥3H

YHTEISTILAT
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55
0

Lattialaudat 28 mm

Putkitila (keittiöiden vesi ja viemärit) 100 mm

Ontelolaatta 265 mm

Koolaus 100x50 k600, vaimennuskaista

Putkitila (ilmanvaihto) 144 mm

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA

SÄILYVÄ RAKENNE

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA, JONKA OVI
TAI KALUSTUS MUUTTUU

MUUNNELTAVAN KONSEPTIN
MAHDOLLISTAVAT KULKUVYÖHYKKEET

Yllä: Kuva 5.16. Asuntojen välinen välipohjarakenne sisäl-
tää asennuslattian ja alaslasketun putkitilan, jotka jatku-

vat läpi asunnon ja mahdollistavat talotekniikan järjes-
tämisen muunneltavissa pohjaratkaisuissa. 1:10. 

Oikealla: Kuva 5.17. Kaikissa pohjaratkaisuvaihtoeh-
doissa säilyvät rakenteet ja tilat, 1:400.

Seuraavassa kuvasarjassa on esitetty tarkem-
min, miten tavallisten asuntojen muodostamaa 
lähtökohtaa joudutaan muuntelemaan kussakin 
pohjaratkaisuvaihtoehdossa. 
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SÄILYVÄ MÄRKÄTILA

AUKKO ASUNTOJEN
VÄLISEEN SEINÄÄN

MUUTTUVA HUONEJAKO/
PURETTAVAT KIINTOKALUSTEET

AUKON SULKEMINEN
ASUNNON JA PRH:N VÄLILLÄ

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA, JONKA OVIAUKKO
TAI KALUSTUS MUUTTUU

PURETTAVA KIINTOKALUSTE
TAI VAATEHUONE

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA

AUKKO ASUNTOJEN
VÄLISEEN SEINÄÄN

UUSI KIINTOKALUSTE

Kuva 5.18. Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset asunnot muunnetaan pää- ja sivuasuntopareiksi, 1:400. Kuvat 5.19. Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset asunnot yhdistetään huoneluvultaan suuriksi asunnoiksi, 1:400.
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SÄILYVÄ MÄRKÄTILA

MUUTTUVA ALUE

AUKKO ASUNTOJEN
VÄLISEEN SEINÄÄN

AUKON SULKEMINEN
ASUNNON JA PRH:N VÄLILLÄ

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA, JONKA OVIAUKKO
TAI KALUSTUS SIIRTYY

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA

MUUTTUVA ALUE

AUKKO ASUNTOJEN
VÄLISEEN SEINÄÄN

AUKON SULKEMINEN
ASUNNON JA PRH:N VÄLILLÄ

SÄILYVÄ MÄRKÄTILA, JONKA OVIAUKKO
TAI KALUSTUS SIIRTYY

Kuva 5.20. Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset asunnot muunnetaan jaettujen tilojen yhdistämiksi pienasunnoiksi, 1:400. Kuvat 5.21. Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset asunnot muunnetaan ryhmäasunnoiksi, 1:400.
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Kuva 5.22. Näkymä kolmiosta porrashuoneessa C. Kuvat 5.23. Näkymä yksiöstä porrashuoneesta B.
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5.4 Paikkaan sidottu 
pohjaratkaisu

Maantasokerroksen suunnittelun lähtökohtana oli luoda 
korttelin katujulkisivusta mahdollisimman avoin miellyt-
tävän jalankulkuympäristön varmistamiseksi. Kortteliin 
on sijoitettu liiketiloja, jotka keskittyvät Viipurinkadun ja 
Tivolitien varrelle. Suurimmat liiketilat sijaitsevat kortte-
lin näkyvimmässä pisteessä, Viipurinkadun ja Tivolitien 
kulmassa. Korttelin länsipäätyyn Viipurinkadun varrelle 
on sijoitettu vuokrattavia työtiloja ja asukkaiden yhteis-
tiloja. Niissä voi harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa, 
joka vaatii oman toimistotilansa. Yhteensä korttelissa 
on liiketilaa 419 neliötä, josta 61 neliötä on työtiloja. 
Lisäksi kaksi porrashuoneista sijoittuvat katujen var-
sille. Niiden ulkoseinää on aukotettu suurilla ikkunoilla.

Koska liiketilat vievät suurimman osan korttelin maan-
tasokerroksen kadunvarrelle sijoittuvasta pinta-alasta, 
asuntojen aputilat – irtaimistovarastot, ulkoiluväline-
varastot ja lastenvaunuvarastot – on sijoitettu kortte-
lin sisäkehälle autohallin ympärille ja porrashuoneiden 
C ja D kellaritiloihin. Ratkaisu minimoi ikkunattomien 
tilojen määrän katujulkisivulla. Kunkin porrashuoneen 
aputilat on sijoitettu saman porrashuoneen yhteyteen 
lukuun ottamatta liiketilavaltaista porrashuone A:ta, 
jonka irtaimistovarastot sijaitsevat porrashuone C:n kel-
larissa. Myös korttelin väestönsuojat on keskitetty kol-
meksi erilliseksi tilaksi porrashuoneiden C, D ja E yhte-
yteen. Varastotilojen lisäksi jokaisella porrashuoneella 
on ensimmäisessä kerroksessa tai kellarissa oma, 
yleensä ikkunallinen pesulansa. Aputilojen mitoitus on 

tehty pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ohjei-
den mukaisesti.

Korttelin kerhotilat sijoittuvat porrashuoneen E maanta-
sokerrokseen ja porrashuoneiden B, C ja F pihakannen 
tasolle. Pihakannella on leikkualue, penkkejä istuskelua 
varten ja pyöräpaikkoja vierailijoita ajatellen. Pihan istu-
tusalueet ovat pohjamuodoltaan soikeita kumpareita, 
jotka muodostavat pehmeän vastaparin sisäpihan kul-
mikkaille linjoille. Pihakannen rakenteessa on reilusti 
multatilaa, joka mahdollistaa suurtenkin puiden istut-
tamisen kannelle. Pihalle on esteetön kulku Tivolitieltä 
kaarevaa ramppia pitkin. Tätä ramppia hyödynnetään 
myös tikasautojen kulkureittinä.

Kerhotilat ja porrashuoneiden kulkuyhteydet ehkäisevät 
joidenkin muunneltavien pohjaratkaisujen toteuttami-
sen pihakannen tasolla porrashuoneissa B, C, D ja F. 
Kaikki muunneltavat pohjaratkaisut ovat siis mahdolli-
sia porrashuoneissa A, C, D ja E toisessa, kolmannessa 
ja neljännessä kerroksessa sekä porrashuoneiden B 
ja F kolmannessa ja neljännessä kerroksessa. Porras-
huoneissa C ja D ensimmäinen kerros on pihakannen 
tasolla, kun autohallin tasolle sijoittuva kerros lasketaan 

Kuva 5.24. Porrashuoneiden C ja D kellarikerros, porras-
huoneiden A, B, E ja F 1. kerros, 1:400.

Yhteistilat
Irtaimistovarastot   437,5 m2

Ulkoiluvälinevarastot 228,5 m2

Lastenvaunuvarastot 85,0 m2

Pesulat   126,5 m2

Kuivaushuoneet  83,0 m2

Kerhotilat  (1-2. krs)  143,0 m2

Talovarastot  29,0 m2

Siivouskomerot  6 kpl
Saunaosastot (5. krs) 6 kpl
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maanalaiseksi kellarikerrokseksi. Näissä porrashuo-
neissa on siis yksi asuinkerros muita porrashuoneita 
enemmän, vaikka kerrosluku on sama. 

Korttelin viidennen kerroksen vinokattoinen tila mah-
dollistaa parvellisten asuntojen suunnittelun. Kattoik-
kunat ja kattolyhtyjen korkeat ikkunat valaisevat parvel-
listen asuntojen korkeita, vinokattoisia tiloja. Viidennen 
kerroksen asuntoja ei ole suunniteltu peruskerrosten 
muunneltavan konseptin mukaisiksi, koska parville joh-
tavat portaat ja viidenteen kerrokseen sijoittuvat por-
rashuonekohtaiset saunaosastot estävät muunnelta-
vuuden luontevan toteutumisen. Saunaosastojen suuri 
lukumäärä ja helppo saavutettavuus kompensoi sitä, 
ettei asunnoissa ole asuntosaunoja. Saunaosastojen 
terasseilta avautuu komeita näkymiä Alppipuiston ja 
Alppilan ylle. 

Korttelin aukotuksella on pyritty paitsi valoisiin asun-
toihin ja rauhalliseen julkisivusommitelmaan, myös sii-
hen, ettei sisäpihalle avautuvista asuintiloista näkyisi 
liian suoraan toisissa asunnoissa sijaitseviin tiloihin. 
Porrashuoneita on aukotettu reilusti, mikä tekee niistä 
valoisia. Asunnoissa viiteen eri ratkaisuun muuntuvat 
plaanit asettivat omanlaisensa haasteen ikkunoiden 
sommittelulle. 

Kerrostasopohjien jälkeisessä pohjapiirustussarjassa 
on esitetty tarkemmin asuntopohjia porrashuoneiden 
B, E ja F kaikista pohjaratkaisuvaihtoehdoista sekä 
parviasuntokerroksesta.

Kuva 5.25. Näkymä porrashuoneesta.
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Kuva 5.26. Näkymä sisäpihalta.

Kuvat 5.27. Porrashuoneiden C ja D 1. kerros, porrashuoneiden A, B, E ja F 2. kerros, 1:400.
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Huoneistot pihakannen tasolla
1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  4 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  1 kpl

Yhteensä   27 kpl
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Kuva 5.28. Porrashuoneiden C ja D 2–3. kerros, porrashuoneiden A, B, E ja F 3–4. kerros, 1:400. Kuvat 5.29. Porrashuoneiden C ja D 4. kerros, porrashuoneiden A, B, E ja F 5. kerros, 1:400.
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Huoneistot peruskerroksissa (per kerros)
1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  6 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl
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Huoneistot 4–5. kerroksessa
1h+kt 29,0–31,0 m2  4 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

3h+kt 62,5–68,0 m2  2 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 78,0 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  1 kpl

1h+k+parvi 38,5 m2  4 kpl

2h+kt+parvi 62,5–71,0 m2 4 kpl

3h+kt+parvi 70,0–77,0 m2 2 kpl
3h+kk+parvi 77,0 m2 2 kpl

3–4h+kt+parvi 79,0 m2 1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  1 kpl

Yhteensä   25 kpl
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Kuva 5.30. Porrashuoneiden C ja D 5. kerros, porrashuoneiden A, B, E ja F parvikerros, 1:400. Kuvat 5.31. Porrashuoneiden C ja D parvikerros, 1:400.
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Huoneistot prh C ja D 5. kerroksessa
1h+kt 26,5–29,0 m2  2 kpl

2h+kt+parvi 61,0 m2  1 kpl

2–3h+kt+parvi 60,5 m2 1 kpl
2–3h+k+parvi 73,5 m2 1 kpl

3h+kt+parvi 82,5 m2  1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  1 kpl

Yhteensä   7 kpl
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3h+kt/k 62,5–70,5 m2 18 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 13 kpl

4h+kt/k 85,5–86,0 m2 9 kpl

5h+kt 95,0 m2  6 kpl

1h+k+parvi 38,5 m2  4 kpl

2h+kt+parvi 61,0–71,0 m2 5 kpl

2–3h+kt/k+parvi 60,5–73,5 m2 2 kpl

3h+kt/kk+parvi 70,0–82,5 m2 5 kpl

3–4h+kt+parvi 79,0 m2 1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  2 kpl

Yhteensä   119 kpl
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Kuva 5.33. Näkymä viidennen kerroksen parviasunnosta porrashuoneessa C, 1:400.Kuva 5.32. Näkymä ryhmäasunnosta porrashuoneessa E, 1:400.
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Kuva 5.34. Porrashuone E tavallisilla asunnoilla, 
1:200.

Kuva 5.35. Porrashuone E pää- ja sivuasunto-
pareina, 1:200.

Kuva 5.37. Porrashuone E muunnettuna asuntopareiksi 
jaetuilla tiloilla, 1:200.

Kuvat 5.36. Porrashuone E yhdistettyinä asuntoina, 
1:200.
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Kuva 5.38. Porrashuone E yhtenäisenä ryhmäasuntona, 
1:200.

Kuvat 5.39. Porrashuone E:n 5. krs parviasunnot ja parviker-
ros 1:200.
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Kuva 5.40. Porrashuone BF tavallisilla asunnoilla, 1:200. Kuva 5.42. Porrashuone BF yhdistetyillä asunnoilla, 1:200.

Kuva 5.41. Porrashuone BF pää- ja sivuasuntopareina, 1:200. Kuva 5.43. Porrashuone BF muunnettuna asuntopareiksi jaetuilla tiloilla, 1:200.
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Kuva 5.44. Porrashuone BF yhtenäisenä ryhmäasuntona, 1:200.

Kuva 5.45. Porrashuone BF 5. krs parviasunnot, 1:200.

Kuva 5.46. Porrashuone BF parvikerros, 1:200.
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5.5 Julkisivumateriaalit ja 
-detaljit

Suunnitellun uudiskorttelin massoittelun muodostama 
lähtökohta mukailee ympäröivää kaupunkirakennetta. 
Tällaisessa ratkaisussa on vaarana, että kortteli täyden-
tää ympäristöään liian varovaisesti ja pastissinomai-
sesti. Tämä on suunnitelmassa estetty julkisivujen 
aukotuksella, materiaalivalinnoilla ja detaljeilla, jotka liit-
tävät uudiskorttelin nykyarkkitehtuurin kontekstiin.

Värien käyttö on Alppilan rakennuksissa varsin vaihtele-
vaa – julkisivujen sävyt vaihtelevat kirkkaasta vihreästä 
kirkkaisiin punaisen ja keltaisen sävyihin. Myös neutraa-
limpia valkoisia, harmaita ja ruskeita sävyjä on käytetty 
runsaasti. Näin ollen Alppilan sävymaailma ei juurikaan 
aseta rajoitteita suunnittelualueen sävymaailmalle aina-
kaan, kun pitäydytään lämpimässä väriskaalassa. 

Selkeimmän rajoitteen korttelin julkisivujen värimaail-
malle asettaa Alppilan kirkko, jonka tulee hahmottua 
selkeästi alueen julkisimpana ja erottuvimpana raken-
nuksena. Uudiskorttelin kadun puolella jyrkkä harja-
katto luo kontrastin katutasosta lähes tasakattoiselta 
vaikuttavaan, modernistiseen kirkkoon, mikä viittaa 
rakennusten varsin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Viipu-
rinkadun puolella suunnitellun korttelin värisävyt ovat 
astetta Alppilan kirkon kirkkaanvalkoista julkisivua tum-
mempia – hiekanruskean, punatiilen ja tummaharmaan 
sävyjä. Sävyvalinnoilla on pyritty tekemään tilaa kirkolle 
ja korostaamaan sen asemaa alueen merkittävimpänä 
julkisena rakennuksena.

Uudiskorttelin pääasiallinen julkisivumateriaali on tiili. 
Rakennuksen eri rappujen julkisivut on muurattu erisä-
vyisillä tiilillä ja erilaisilla ladonnoilla. Sävyt ovat luon-
nollisia valkoisen, harmaan ja punatiilen sävyjä. Katu-
tason ensimmäinen kerros erottuu hienovaraisesti 
muuratusta julkisivusta. Sen materiaali on tiilimuurauk-
sen sävyyn värjättyä, paikalla valettua betonia, jota on 
hyödynnetty myös pihakannen ja Alppipuistoon suun-
tautuvien julkisivujen sokkeleissa. Korttelin jyrkkä lape-
katto on tummaksi maalattua, konesaumattua peltiä.

Materiaalivalintojen ohella myös julkisivujen detaljiikka 
pyrkii erottumaan ympäröivistä klassistisista ja moder-
nistisista asuinkortteleista. Muuraukseen on tehty jul-
kisivua elävöittäviä syvennyksiä. Lisäksi julkisivulla on 
käytetty sisätiloihinkin ikkunoiden läpi näkyvää auko-
tettua muurausta. Viidennen kerroksen kattolyhdyt luo-
vat vesikatolle suuria lasisia pintoja. Lasipinta saadaan 
aikaan tuomalla varsinaisen ikkunan eteen erillinen lasi, 
jota massiiviteräslevyt kehystävät. Myös alempien ker-
rosten ikkunat on kehystetty katujulkisivun puolella 
massiiviteräslevyillä, mikä luo visuaalisen yhteyden nii-
den ja kattolyhtyjen välille. 

Kuva 5.47. Julkisivudetaljeja.
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Kuva 5.48. Julkisivu pohjoiseen Viipurinkadulle, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.
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Kuva 5.49. Julkisivu kaakkoon Tivolitielle, 1:400.

Kuva 5.50. Leikkaus A-A, 1:400. Kuva 5.51. Leikkaus B-B, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.
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Kuva 5.52. Julkisivu lounaaseen, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.

Kuva 5.53. Julkisivu länteen, 1:400.
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Kuva 5.54. Leikkaus C-C, 1:400.

Kuva 5.55. Leikkaus D-D, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.
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Kuva 5.56. Leikkaus E-E, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET



Tässä diplomityössä on käsitelty tilavaa asumista – 
asuntojen huoneluvun ja pinta-alan sopivaa suhdetta. 
Aihetta on käsitelty Suomen asumistason historian, 
eurooppalaisten referenssimaiden, asukkaiden asumis-
toiveiden, Suomen asumisen nykytilan, tilavien asun-
tojen ominaisuuksien ja kestävän kehityksen näkökul-
mista. Työn suunnitelmaosiossa suunniteltiin Helsingin 
Alppilaan sijoittuva asuinkerrostalokortteli, jonka muun-
neltavat konseptit mahdollistavat tilavaa asumista eri-
laisilla tavoilla. Tässä luvussa esitetään yhteenveto 
työstä ja siinä esitetyistä johtopäätöksistä.

Asuntojen pinta-alojen historiallinen kehitys 
on taittunut 2010-luvulla

Historiallisesti aiempaa tilavampaa asumista ja parem-
paa asumistasoa ovat mahdollistaneet rakennustekni-
set innovaatiot, vilkas asuntotuotanto, tehokas maan-
käyttö, vaurastuminen ja elintason kasvu, asumista 
sääntelevien normien asettaminen sekä yhteiskunnan 
tarjoama asumistuki. Arkkitehtisuunnittelulla voidaan 
vaikuttaa näistä lähinnä rakennustekniikkaan ja maan-
käytön tehokkuuteen – tilavan asumisen problematii-
kan avaimet eivät ole yksin arkkitehtien käsissä.  

Perinteisesti elintason paraneminen on tarkoittanut 
asumisväljyyden kasvua ja suurempien, paremmin 
varusteltujen asuntojen rakentamista. Vaikka suoma-
laisten elintaso on korkeammalla kuin koskaan aiem-
min, 2010-luvulla lähtien on kuitenkin rakennettu vuosi 
vuodelta pienempiä asuntoja. Tämä herättää väistä-
mättä kysymyksen, onko perusteltua olettaa, että tule-
vaisuudessa asuttaisiin yhä pienemmissä asunnoissa. 
Teknologian kehittyminen ja urbaanin asumisen trendit 

voivat hillitä paineita tilavampaan asumiseen, vaikka 
elintaso kasvaakin. Lisäksi asuminen on 2010-luvulla 
eriarvoistunut – elintaso ei parane kaikissa väestöryh-
missä tasaisesti, mikä luo tarpeen erikokoisille ja -hintai-
sille asunnoille. Perimmäinen kysymys on, kuinka perus-
tavanlaatuisen tarpeena ihmisen yksityistä asuintilaa 
ja sen laatua pidetään. Tämä ratkaisee suhtautumisen 
tulevaisuuden asumiseen. Jos yksityisen tilan merki-
tystä asukkaille pidetään suurena, ei ole perusteltua 
olettaa, että tulevaisuudessa tyydyttäisiin yhä pienem-
piin asuntoihin.

Asumisväljyyden kasvaminen vuosisatojen saatossa 
on mahdollistanut asuintilojen eriytymisen ja asumis-
kulttuurin kehittymisen, asukkaiden ja asuntokuntien 
yksityisyyden lisääntymisen, asuntojen tilallisen avartu-
misen sekä asuntojen varustetason kehittymisen. Kehi-
tys ei kuitenkaan ole ollut lineaarista. Yksi esimerkki 
tästä on asuntojen yksityisten ja julkisten tilojen eriyty-
minen. Se saavutti eräänlaisen huippunsa 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun varakkaiden porvarien kaupun-
kikodeissa. Sittemmin porvariluokka keskiluokkaistui ja 
asunnot sen myötä pienenivät nykyasuntoja suuresti 
muistuttaviksi funktionalistisiksi kodeiksi ja myöhem-
min moderneiksi asunnoiksi. Perheenjäsenten yksi-
tyisyys kuitenkin lisääntyi, kun 1960- ja 1970-lukujen 
lähiörakentamisen myötä makuuhuoneiden lukumäärä 
kasvoi vähävaraisempienkin perheiden asunnoissa. 
Nykyisin esimerkiksi urbaanit lapsiperheet kuitenkin 
ovat jälleen palanneet lähiökoteja tiiviimpään asumi-
seen. Monet asumiseen liittyvät trendit ja ilmiöt ovat 
syklisiä.

Asuntojen varustetason paraneminen ei ole aina tarkoit-
tanut asuntojen pinta-alan lisääntymistä – tilaa vieviä 
varusteita on toteutettu kasvattamatta asuntojen pin-
ta-alaa. Esimerkiksi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa 
esteettömyyden huomioiminen asuntosuunnittelussa 
ja lisääntyvä säilytystilan tarve olisivat vaatineet asun-
toihin enemmän tilaa. Asuntojen pinta-alat eivät kuiten-
kaan kasvaneet, minkä seurauksena asuinhuoneet jou-
duttiin suunnittelemaan yhä ahtaammiksi. Liian ahtaiksi 
rakennetut asunnot ovat johtaneet myös korjaaviin 
toimenpiteisiin. Esimerkiksi Aravan lainoittamia oma-
kotitaloja pidettiin 1950–1960-lukujen taitteessa liian 
pieninä ja ahtaina perheasunnoiksi ja niitä laajennettiin 
tulevina vuosikymmeninä. Nykyisin suunniteltavat pie-
net kerrostaloasunnot eivät jousta samalla tavalla, jos 
tulevaisuudessa ilmenee tarvetta lisätilalle.

Suomalaiset asunnot ovat eurooppalaisittain 
pieniä

Suomalaiset asunnot ovat länsieurooppalaisiin ja poh-
joismaalaisiin asuntoihin verrattuna pieniä etenkin 
tarkasteltaessa pienasuntoja. Erityisesti yksinasujat 
asuvat Suomessa Euroopan keskitasoa ahtaammin. 
Suomalaisissa asunnoissa on kuitenkin keskimääräistä 
enemmän asuinhuoneita, vaikka asuntokuntien keski-
koko on sama kuin muissa Euroopan maissa. Asuin-
huoneet ovat siis todennäköisesti pienempiä kuin kes-
kimäärin Euroopassa. Asuntokunnan tulotaso vaikuttaa 
asunnon kokoon Suomessa enemmän kuin keskimää-
rin Euroopassa, mikä kuvaa asumisen eriarvoistumista 
Suomessa. Joissakin Euroopan maissa on eri tasoisilla 
määräyksillä kielletty Suomessa sallittujen pinta-alal-
taan pienimpien asuntojen rakentaminen. 

Vaikka muissa maissa asetetut määräykset ovat itses-
sään huono peruste luoda Suomessa vastaavia määrä-
yksiä, antavat ne kuitenkin käsitystä, millainen asunto 
muualla koetaan sopivankokoiseksi. Muihin maihin ver-
rattuna on kyseenalaista, sopiiko suomalainen miniyksiö 
vakituiseksi asunnoksi kenellekään. Yksiöiden kategori-
nen kieltäminen esimerkiksi määräyksillä olisi kuiten-
kin epäviisasta, sillä tilava yksiö voi olla laadukkaampi 
asunto kuin pieni kaksio ja on myös asukastyyppejä, 
jotka asuvat pienissäkin yksiöissä mielellään. Suoma-
laisten pinta-alamääräysten tiukentaminen edellyttäisi 
kuitenkin uudenlaisia asumiskonsepteja tai tukimuotoja 
kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Yksin 
määräyksiä kiristämällä ja suurempia asuntoja raken-
tamalla ei voida mahdollistaa tilavampaa asumista kai-
kille, sillä tämä nostaisi samalla asumiskustannuksia.

Asukkaat toivovat asuntoihinsa lisää tilaa

Pienasuntojen rakentamista perustellaan usein asuk-
kaiden urbaaneilla mieltymyksillä ja keskusta-asumisen 
suosiolla. Asukkaat ovat kuitenkin esimerkiksi pääkau-
punkiseudulla keskimääräistä tyytymättömämpiä asun-
tojensa kokoon. Keskustojen palvelut eivät välttämättä 
korvaa tilavan asunnon ominaisuuksia, esimerkiksi tilal-
lisuutta tai kykyä joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Palvelujen käyttäminen myös lisää elinkustannuksia, 
mikä ei välttämättä ole vaihtoehto vähävaraisimmille 
asujille.

Nuoret ja yksinasujat ovat asukasryhmistä urbaaneim-
pia. Myös ikääntyneet toivovat usein asuntoa kes-
kustoista palvelujen ääreltä ja lapsiperheidenkin kes-
kusta-asuminen on jälleen yleistynyt. Yksikään näistä 
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asukasryhmistä ei kuitenkaan varsinaisesti toivo asu-
mista pienasunnoissa, vaan he toivovat koteihinsa lisää 
tilaa. Keskusta-asumisessa pienasunto on usein esi-
merkiksi asuntokannan tai asumisen hinnan sanelema 
pakko. Urbaanit asumistoiveet eivät ainakaan vielä ole 
valtavirtaa, sillä suurin osa suomalaisista toivoo rauhal-
lista ja luonnonläheistä asumista pientaloissa. 

Suomalaisten keskimääräinen unelma-asunto on melko 
suuri, 114-neliöinen kolme tai neljä huonetta käsittävä 
asunto, joka on huonelukuunsa nähden varsin tilava. 
Myös varustetasoon liittyvät toiveet esimerkiksi omasta 
saunasta, paremmasta kalustettavuudesta, esteettö-
myydestä, hyvistä säilytystiloista ja suuremmista keit-
tiöistä piirtävät kuvaa tilavasta toiveasunnosta. Kaikille 
asukkaille tilava asuminen ei kuitenkaan ole yhtä oleel-
lista. Esimerkiksi lapsuudenkodistaan muuttavat nuoret 
eivät tarvitse yhtä suurta asuntoa kuin perheenlisäystä 
odottava pariskunta.

Vaikka suuret asuntokunnat tarvitsevat luonnollisesti 
suuremman asunnon, on kyseenalaista ajatella, että 
asumisväljyyden perusteella voisi laskea kullekin asun-
tokunnalle sopivan asuntokoon. Neljän hengen asuessa 
80-neliöisessä asunnossa yksittäisen asukkaan tilalli-
nen kokemus on erilainen kuin yksinasujalla, joka asuu 
20-neliöisessä yksiössä, sillä suuremmassa asunnossa 
tilat ovat yleensä avarampia ja monipuolisempia, kun 
jotkin asumistoiminnot ovat asukkaille yhteisiä. Niukasti 
mitoitetussa asunnoissa joudutaan tyytymättömään 
tilallisesti eriytymättömiin tai ahtaisiin asuintiloihin.

Asuminen eriarvoistuu Suomessa

Asukkaiden toiveista huolimatta uusien asuntojen kes-
kipinta-ala kääntyi laskuun vuoden 2008 taantuman jäl-
keen. Samalla asumisen hinta on noussut, eivätkä aiem-
paa pienemmät asunnot ole välttämättä pienentäneet 
asumiskustannuksia. Asumisväljyys on kuitenkin jatka-
nut kasvuaan asuntokuntien pienentymisen johdosta. 
Asuntokannassa pienet asunnot ovat yleistyneet kes-
kikokoisten asuntojen kustannuksella, kun suurimpien 
asuntojen osuus on pysynyt ennallaan. Myös tämä ker-
too asumisen eriarvoistumisesta. Ahtaasti asuminen on 
yleisintä suurilla asuntokunnilla, koska huoneluvultaan 
suuret asunnot ovat pienempiä kalliimpia. Asumista-
soerot eri väestö- ja ikäryhmien välillä ovat Suomessa 
suuria. 

Tilastotiedot Suomen asumisen nykytilasta antavat var-
sin erilaisen kuvan asumisesta kuin asukkaiden asu-
mistoiveet. Yleisimpiä ongelmia asumistoiveiden toteu-
tumisen esteenä ovat taloudelliset syyt, asuntokantaan 
liittyvät syyt ja käytännön syyt. Taloudelliset syyt liitty-
vät asuntojen hintoihin ja asuntokunnan käytössä ole-
viin tuloihin ja varallisuuteen. Asuntokantaan liittyvät 
syyt estävät asumistoiveiden toteutumisen esimerkiksi 
silloin, kun toivotulta alueelta ei löydy asukkaan toivei-
den mukaista asuntoa. Käytännön syyt liittyvät esi-
merkiksi asunnon ylläpitoon ja esteettömyyteen, jotka 
ovat haaste etenkin ikääntyneiden asumistoiveiden 
toteutumiselle.

Tilavat asunnot ovat usein niukasti mitoitet-
tuja laadukkaampia ja käytettävämpiä

Tilavilla asunnoilla on lukuisia toiminnallisia ja tilalli-
sia etuja verrattuna niukasti mitoitettuihin asuntoihin. 
Kerrostaloissa ne mahdollistavat luontevien läpitalon-
huoneistojen suunnittelun. Niiden etuja ovat etenkin 
valoisuus ja mahdollisuus asuntoa viilentävään ja tuu-
lettavaan läpivetoon. Lisätila myös lähes poikkeuksetta 
parantaa kaikkien asuintilojen toimivuutta tarjoamalla 
laajempia säilytystiloja, monipuolisempia kalustusvaih-
toehtoja ja väljempiä liikennetiloja. Asuintilat on myös 
helpompi erottaa toisistaan huoneiksi, alkoveiksi ja 
syvennyksiksi. Lisäksi esteettömyys toteutuu tilavassa 
asunnossa luontevammin kuin niukasti mitoitetussa. 
Tilavat asunnot ovat luonnollisesti pääsääntöisesti niuk-
koja asuntoja tilallisempia, kun asuintilat voidaan mitoit-
taa avarammiksi.

Tilava asunto ei kuitenkaan ole poikkeuksetta niukasti 
mitoitettua asuntoa laadukkaampi. Jos asuinraken-
nuksen runkosyvyys on syvä, voivat niihin muodostetut 
asunnot olla pimeitä – olivat ne tilavia tai eivät. Tilava 
asunto voi sisältää esimerkiksi käytäviin kuluvaa huk-
katilaa, josta ei ole asukkaille tilallista tai toiminnallista 
hyötyä. Laadukkaan asunnon suunnitteluun tarvitaan 
riittävän tilan lisäksi tasokasta asuntosuunnittelua ja 
sopivaa mitoitusta koko asuinrakennuksen ja -korttelin 
tasolla.

Tulevaisuudessa esteettömille asunnoille on yhä suu-
rempi tarve, kun väestö ikääntyy ja asuntokannassa on 
esteettömien asuntojen vaje. Jos asuntotuotanto kes-
kittyy enimmäkseen pieniin asuntoihin, osa esteetöntä 

asumista ehdottomasti tarvitsevista asukkaista joutuu 
tulevaisuudessa muuttamaan pieniin asuntoihin – oli 
se heidän toiveissaan tai ei. Yhdenkään asukasryhmän 
suora tai epäsuora pakottaminen heidän toiveidensa 
vastaiseen asumiseen ei luo tasa-arvoista ja kestävää 
pohjaa asumiselle. On siis tärkeää, että rakennetaan 
myös tilavia asuntoja ja perheasuntoja.

Tilavat asunnot voivat olla kestäviä

Pienessä, niukasti mitoitetussa asunnossa asuminen 
on yksittäisen asukkaan tekemä ekoteko. Tämä ei kui-
tenkaan ole yleisesti asukkaiden toiveissa, kuten edellä 
on todettu. Siksi pienasuntovaltainen rakentaminen on 
koko asuntokannan tasolla kestävän kehityksen näkö-
kulmasta kyseenalaista. Jos asukkailla on tulevaisuu-
dessa paremmat mahdollisuudet toteuttaa asumistoi-
veitaan, voidaan pienasuntoja joutua purkamaan, sillä 
niiden käyttötarkoituksen muuttaminen on usein vai-
keaa. Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista. 

Asunnon joustavuudella voidaan lisätä sen käyttöikää ja 
siten parantaa sen kestävyyttä. Sekä tilavat että niukat 
asunnot voivat olla joustavia – asuntojen joustavuus 
riippuu suurelta osin asuinrakennuksen kokonaiskon-
septista ja rakenteellisista ratkaisuista. Asunnon väljällä 
mitoituksella on kuitenkin merkitystä etenkin, kun suun-
nitellaan monikäyttöisyyteen perustuvaa joustavuutta. 
Muunneltavuuteen perustuva joustavuus liittyy yleensä 
lähinnä rakenteellisiin kysymyksiin. 

Pienimpiä, alle 30-neliöisiä asuntoja voi kuitenkin pitää 
joustavina vain harvoin, sillä asunnon pienet tilat eivät 
juurikaan jätä mahdollisuuksia muuntelulle tai moni-
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puoliselle kalustamiselle. Jos kestävämmän asunto-
tuotannon keskeinen strategia on pienien asuntojen 
tuottaminen, voi ratkaisua pitää kunnianhimottomana 
ja näennäisenä, mikäli asuntoja silti tuotetaan ympäris-
tölle epäedullisilla rakennustavoilla. Myös tilavia asun-
toja voidaan rakentaa kestävästi, kun ne suunnitellaan 
joustaviksi, asukkaiden toiveiden mukaisiksi ja kestä-
vistä rakennusmateriaaleista.

Muunneltava asuinkerrostalo voidaan suun-
nitella tavanomaisista lähtökohdista

Tämän diplomityön suunnitelmaosassa tilavien asunto-
jen kestävän kehityksen strategiaksi otettiin asuntojen 
porrashuonekohtainen muunneltavuus, joka mahdollisti 
muuntelun viiden erilaisen pohjaratkaisun välillä jokai-
sessa peruskerroksessa ja siten korttelin säilymisen 
käytössään pitkään. Pohjaratkaisuissa tilava asuminen 
perustui maltillisesti tavanomaista suurempiin asunto-
jen pinta-aloihin, pää- ja sivuasuntopareihin, asuntojen 
yhdistettävyyteen, asuntojen jakamiin tiloihin sekä ryh-
mäasumiseen. Ratkaisuista kahta viimeistä edustavat 
tavanomaista yhteisöllisempiä asumismuotoja.

Suunnitelma osoitti, että joustavan asuinkerrostalon 
suunnittelu on mahdollista varsin tavanomaisista läh-
tökohdista. Suunnitelmassa joustavuuteen ei erityisesti 
varauduttu korttelin massoittelussa tai mitoituksessa 
– ne tehtiin kaupunkikuvan ehdoilla. Muunneltavan ker-
rostalon toteuttaminen ei aina edellytä saman konsep-
tin monistamista juurettomasti useaan paikkaan. 

Tässä työssä laaditussa suunnitelmassa muunnelta-
vuuden toteutuminen edellytti aukkovarauksia asun-

tojen välisiin seiniin sekä tavanomaisesta poikkeavaa 
märkätilojen sijoittelua. Märkätilat sijoitettiin irti asun-
tojen porrashuoneen vastaisesta seinästä kulkureittien 
luomiseksi asuntojen välille. Märkätilojen sijoittamiseen 
ei tässä työssä luotu erillistä, kokonaisvaltaista systee-
miä, joka olisi rajoittanut optimaalisen ratkaisun hake-
mista asuntotyyppikohtaisesti. Märkätilojen optimaali-
nen sijoittelu on kuitenkin mahdollista vain, jos asunnot 
ovat kohtuullisen tilavia. Muutoin märkätilojen sijoitte-
luun on yleensä vain vähän vaihtoehtoja ja ne saatetaan 
joutua sijoittamaan asuntojen porrashuoneiden vas-
taisille seinille, mikä tukkii luontevia reittejä asuntojen 
välillä muunneltavissa pohjaratkaisumalleissa. Jousta-
vuuden huomioiminen laajemminkin asuntosuunnitte-
lussa voisi olla mahdollista, vaikka tuotettavat asunnot 
olisivat lähtökohtaisesti tavanomaisia, kunhan asunto-
jen pinta-alaa suhteessa huonelukuun ei ole tiivistetty 
minimiin.

On selvää, että tilavien asuntojen lisäksi myös pienasun-
toja tarvitaan. Ahtaan asumisen ei kuitenkaan tulisi olla 
asukkaalle ainoa vaihtoehto – sen täytyy perustua asuk-
kaan valintaan. Energiantuotanto ja rakentamistavat 
voivat kehittyä kestävämpään suuntaan, jolloin neliöistä 
tinkiminen kestävyyden nimissä ei ole välttämätöntä. 
Asukkaat saattavat joka tapauksessa valita pienten 
asuntojen sijaan heille mieluisampia tilavia asuntoja, jos 
se on heille mahdollista. Tällöin nykypäivänä tuotettu, 
joustamaton pienasuntokanta voi muodostua tulevai-
suudessa taakaksi. Asuntotuotannossa ei tulisi lähteä 
siitä, että asukkaat sopeutuvat asuntokannan asetta-
miin rajoitteisiin. Vaikka pienien ja niukkojen asunto-
jen tuottaminen palvelisi kestävää kehitystä nyt, voi rat-
kaisu kostautua myöhemmin. Olisi järkevämpää pohtia, 

miten asukkaiden toiveisiin voitaisiin vastata kestävällä 
ja laadukkaalla asuntotuotannolla. Tässä diplomityössä 
tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että Suo-
messa aika olisi kypsä tilavammille asunnoille.
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