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Asumisen kentällä on monia eri toimijoita, ja näkemykset asuntotuotannon 

monipuolisuudesta saattavat olla vauhtelevat. On myös huomattava, että 

asukkaat ovat asuntomarkkinoilla sekä myyjiä että ostajia, eivät vain 

asuntotuotannon loppukäyttäjiä. Asunto on koti, mutta se on myös 

investointikohde, jonka jälleenmyyntiarvoon kohdistuu odotuksia. 
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Asuntotuotannon monipuolisuuteen kohdistuvia odotuksia voi tarkastella myös 

poliittisen kentän tulokulmasta. Tässä vihreiden ja kokoomuksen linjauksia.
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Keskusta painottaa alueellista tasa-arvoisuutta, SDP asumisen 

saavutettavuutta. 

Monipuolisuutta ja monimuotoisuutta; yhteisiä näkemyksiä löytyy, miten päästä 

tavoitetilaan?
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Asumisen ratkaisujen monipuolistamiseen on eri tulokulmia, jotka määrittävät 

myös kulloinkin puheena olevaa tarkastelutasoa. Asukkaiden kohdalla 

asumisen tarjonnan monipuolistamisella etsitään vastauksia mm. eri 

elämäntilanteiden vaihtuviin tarpeisiin.  Olisiko mahdollista asua ja elää yhdellä 

asuinalueella useassa eri elämäntilanteessa? Millä tavoin asunto tai alueen 

asuntokanta vastaa muuttuviin tarpeisiin? Entä miten nämä kysymykset 

voidaan ottaa huomioon erilaisilla asumisen alueilla?

Myös eri omistusmuodot ohjaava asumisen kysyntää ja tulkittuja 

mahdollisuuksia. Vuokra-asumisessa usein koetaan, että on otettava vastaan 

se, mitä tarjotaan. Omia toiveita ei juuri voida esittää muun kuin huoneluvun 

osalta. 

Se, millaista asuntotuotantoa toteutetaan, vaikuttaa asukkaiden 

maksuhalukkuuteen. Vieläkään markkinoilla ei olla selvillä siitä, mistä todella 

ollaan valmiita maksamaan mahdollisesti lisähintaa, minkä taas oletetaan 

kuuluvan lähtökohtaisesti asumisen tarjontaan (mm. asumisen terveellisyys).

Maksuhalukkuuteen liittyy myös asumisen tiiviysaste – eli pääsemme 

kysymykseen yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä: miten kysymystä voidaan 

tarkastella asumisen laadun kannalta.
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Esimerkkinä Helsingissä Honkasuon alue, Kehä I ja Kehä III:n välillä. Oikealla 

Lohjan Haikari, parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Molemmissa 

pientalokortteleiden tiiviysaste jokseenkin samaa luokkaa. 

Kysymys kuuluu, haluavatko asukkaat asua 60 km:n päässä Helsingistä 

yhtäläisellä tiiviysasteella? Parhaimmillaan tiivis asuminen synnyttää usein 

tavoiteltua yhteisöllisyyttä, mutta jos asuntojen oleskelutilat (olohuoneet ja 

niiden jatkeena olevat ulkoterassit) avautuvat suoraan julkiseen katutilaan, 

laskee asumisen koettu rauhallisuus ja turvallisuus. Jos jo asemakaavassa 

osoitetaan asuinrakennusten asemoituminen, on suunnittelijan tiedostettava 

asumisen koettujen laatutekijöiden toteutumisen mahdollisuudet ja esteet. Mitä 

tiiviimpi toteutus, sen huolellisempi suunnittelu.
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Haastetta asuntotuotannon monipuolistamiselle asettaa ristiriitaiset 

näkemykset. Usein kuulee kaavoittajien toteavan, että mieluusti haluttaisiin 

tehdä uutta ja aiemmasta poikkeavaa, mutta kun rakennuttajat haluavat 

tukeutua käytössä oleviin ratkaisuihin. Rakennuttajat taasen ilmaisevat, että 

olisivat valmiita tekemään aiemmasta poikkeavia ratkaisuja, mutta kun 

kaavoitus edellyttää tiettyjä, totuttuja ratkaisuja.

Ja kun kattava, järjestelmällinen seuranta- ja palautejärjestelmä puuttuu, eivät 

rakennuttajat eivätkä kaavoittajat – saati muut suunnittelijat – saa 

yhteismitallista tietoa asukkaiden toiveisiin vastaamisen onnistumisesta. Tämä 

osaltaan ruokkii pitäytymistä totutuissa toimintatavoissa.
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Asumisen tutkimus on monipuolista mutta myös pirstaleista. 

Usein puhutaan asumistoiveista, vallalla olevasta yhtenäiskulttuurista: valtaosa suomalaisista haluaa 
asua luonnonläheisesti, turvallisesti ja rauhallisesti. Nämä ominaisuudet liitetään pientaloasumiseen. 
Tulee kuitenkin kysyä, mitä näiden määreiden takana todellisuudessa on? Yleensä kyse on paikkaan 
suhteuttamisesta, ja suunnitteluratkaisuin voidaan aikaansaada luonnonläheisyyttä myös esim. 
kerrostaloalueille. Vastaavasti ominaisuudet saattavat puuttua pientaloalueelta, jolla 
täydennysrakentaminen parturoi puuston ja maanmuokkaus muuttaa maisemarakennetta.

On myös tiedostettava, puhutaanko paljastetuista preferensseistä vai ilmaistuista preferensseistä. 
Jälkimmäinen kuvaa kyselyihin vastaamista, toiveita, ja ensin mainitut asukkaiden todellisia valintoja 
luotaavasta tarkastelusta. Välttämättä kumpikaan tapa ei kuvaa todellisia asumispreferenssejä, sillä 
toteutunut asumisen hankintakäyttäytyminen tapahtuu olevan tarjonnan ja budjettirajoitteiden 
ohjaamana, ilmaistut preferenssit taasen ovat sidoksissa kyselyiden rakenteeseen (esim. strukturoidut 
kysymykset, jotka eivät kuvaa kaikkia mahdollisuuksia) sekä asukkaiden vaikeuteen irrottautua 
koetuista rajoitteista: ei edes ”uskalleta” kuvailla itselle mieluisinta asumisratkaisua tai esimerkkien 
puutteessa sellaista ei osata pukea sanoiksi.

Asumisen tutkimusta voidaan lähestyä myös trendien kautta, mm. ikääntyminen ohjaa sekä olevaa että 
asumisen tutkimukselle asetettuja tavoitteita (tulevaisuuden asuinympäristöt ja asunnot, omaehtoista 
asumista tukevat ratkasut)

Hiljaiset signaalit ovat antaneet viitteitä valmiudesta tyytyä vähempään – ja esimerkiksi siitä, että 
asumisen kaikkien tilojen ei tarvitse olla kotona. Tilausta on näin ollen yhteistiloille tai jaetulle tilalle.

Tällä hetkellä monipaikkaisuus ja monikotisuus tuo monelle asumiseen kaivattua monipuolisuutta. 
Mutta onko tämä kestävää? Vai tulisiko selkeämmin hahmottaa, mikä kodeista on ns. tukikohta, josta 
haetaan pari kertaa vuodessa terveys- ja kulttuuripalvelut, ja mikä asunto täyttää muita tarpeita 
(luonnonläheisyys, mahdollisuus toteuttaa itseään, jne.). Monipaikkaisuutta tutkii tällä hetkellä mm. 
SITRAn Maamerkit-hanke.
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Asumistutkimusta voidaan tarkastella myös nelikenttäanalyysin kautta (lähde: 

Kimmo Lapintie (2010) teoksessa Asumisen unelmat ja arki, toim. Anneli 

Juntto).

Huomattava on, että tutkimuksella on eri painotuksia ja tavoitteita. Painotusten 

osalta voidaan keskittyä substanssiin, sisältöön tai itse prosessiin. Vastaavasti 

tavoitteena voi olla ilmiön ymmärtäminen tai normatiivinen, ohjaileva 

päämäärä. 

Ts. asumistoiveita selvitettäessä ei ole tarkoitus vastat näihin preferensseihin 

suoraan, vaan saatu tietous reflektoidaan asumisen tutkimuskentän kautta, 

osana suurempaa, yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuutta. Vain näin voimme 

tavoitella taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti (ml. kulttuuri) kestävää 

kehitystä.
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Tutkimuksen ohella voimme tarkastella asumisen toteutusesimerkkejä.

Meillä palautejärjestelmät puuttuvat, mutta asukastietoutta saadaan sidottua 

suunnitteluun mm. ryhmärakentamishankkeiden kautta. Eri toimintamalleista 

kuvauksia löytyy mm. www.urba.fi –hankesivuilta.
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Kylä eri aluerakenteissa – kylärakenne voi olla tiiviissäkin rakenteessa. 

Keskeistä on, että rakenne on asukkaalle hahmotettava. Mm. kyläkeskusta, 

maisemalliset tai muuten hahmotettavat rajat. Entä miksi kyä? Kylä antaa 

mahdollisuuksia kestävyyden toteuttamiseen, sosiaalinen ja ekologinen taso, 

unohtamatta taloudellista aspektia.

Lisää aiheesta: Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=110713&lan=fi
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Kyläkonsepti sisältää usein asukkaiden arvostamat ulottuvvuudet, koetun 

luonnonläheisyyden, turvallisuuden ja pienimuotoisuuden. Kylämäisyyttä 

koetaan niin perinteisessä maaseutukylässä kuin kaupungissa, esim Helsingin 

Töölötä kuvataan usein kylämäisenä.

Kylämäisyyttä voidaankin toteuttaa monissa eri mittakaavoissa. 2000-luvun 

toteutuksista esimerkkinä mm. Kirkkonummen Sundsberg sekä 

ennakkomarkkinoinnissa oleva Lohjan Haikariin suunniteltu Hippatammi.
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Hippatammen lähtökohtana matalan ja tiiviin puurakentamisen kaava.

Lähtökohtaisesti yksityinen pihatila jäisi pieneksi (kun mukaan ajo- ja muut 

kulkureitit, jätekatokset ja kääntöpaikat, jne.)
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Suunnittelussa kaavatehokkuus pidettiin ennallaan, mutta rakennusten

sijoittelulla aikaansaatiin puoliyksityinen, yhteinen pihatila, joka kovin usein 

puuttuu yhtiömuotoisesta pientalorakentamisesta. Yhteistilat mahdollistavat 

yhteisöllisyyden muodostamista, mikä osaltaan tukee turvallisuuden ja 

rauhallisuuden kokemuksellisuutta.
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Yhteispiha mahdollistaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien 

asukkaiden yhteisen asumisen, myös ulkotiloissa. Keskeiseksi nousee 

kysymys, osaako asukas tunnistaa itse omat asumisen tarpeensa ja mm. 

kaipaamansa yksityisen tilan määrän, myös ulkotilojen osalta.
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Määrätietoinen konseptointi stimuloi suunnittelua; Hippatammen edustamassa 

Omakylä-konseptissa yhteistilojen ohella asuntokohtainen moduuliajattelu 

mahdollistaa erilaisten tilojen yhdistelyn, mm. sauna voidaan vaihtaa 

etätyöpisteeksi tai vaatehuoneeksi.
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Asukas on oman nykyisen asumisensa asiantuntija, mutta välttämättä ei 

tulevien tarpeiden. Asukkaiden käsityksiä valinnanmahdollisuuksista ohjaa 

käsitys ja luulo eri elämäntilanteiden vaatimuksista sekä eri asunto- ja 

talotyyppien mahdollisuuksista. Moni saattaa jättää klikkaamatta 

asuntoportaaliin kerrostalon etsiessään luonnonläheistä, pihatilan 

mahdollistavaa asumista. Silti kaikki pientalot eivät kodinomaista pihaa – eikä 

edes mahdollisuutta asua kodissaan ilman kadulla liikkuvien katseita. 
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Käsitykset asumisen mahdollisuuksista vaikuttaa myös maksuhalukkuuteen.

Ja mistä lopulta maksetaan? Hankitaanko itselle aina parasta mahdollista?
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Tämä kriteerikaari kuvaa asunnon etsintää: asunnon etsintäprosessin 

edetessä asukkaat oppivat lisää mahdollisuuksista, ja laatukriteerien määrä 

lisääntyy. Jossain vaiheessa asukkaiden on päätettävä, ovatko he valmiita 

käyttämään asunnon etsintään lisää aikaa – osa pitää haku- ja laatukriteerit 

ennallaan, toiset päättävät vaatia vieläkin parempaa, onhan etsintään jo 

käytetty pitkä aika. Toisille saattaa tulla vastaan tilanne, jolloin asunto on 

hankittava (entisestä asunnosta muutettava pois, tilapäistä ei saada) – tällöin 

on luovuttava yhdestä tai usemmasta kriteeritä, ja ostetaan vähemmän hyvä. 

Näin myös ns. huonompi asuntokanta tekee kauppansa.
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Asumisen mahdollisuuksien hahmottamiseen vaikuttavat voimakkaasti 

asukkaan uskomukset ja kokemukset; minkä koetaan olevan mahdollista, mitä 

käsitetään olevan tarjonnan.
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Myös jokaisen omat asenteet ja arvot vaikuttavat asumisen päätöksentekoon,

esim. minkä koetaan olevan itselle soveliasta, omaa identiteettiä tukevaa 

asumista.
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Kaavio kuvaa asumisen päätöksenteon suhdetta tiedon prosessointiin. 

Lopultakin asumisen valinta on pieni osa. Teemme jatkuvaa arviointia 

asumisen mahdollisuuksista, ja tässä prosessoinnissa on mukana sekä 

rationaalinen että irrationaalisempi taso. Objektiivisella tasolla on 

tunnistettavissa eri vaikutussuhteet, subjektiivisella tasolla teemme 

prosessointia, missä yhteydet eivät ole aina ilmeiset. Asumisen 

päätöksentekoon liittyy myös vahva intuition osuus. Tyypillistä on, että pätöksiä

tehdään tunteella, ja jälkikäteen kaetaan vahvistukset rationaalisella tasolla.

Oheinen kuva muistuttaa myös taloudellisen ulottuvuuden toimintalogiikasta. 

Yksilöiden usko oman kotitalouden toimintakykyyn (mikrotaso) eroaa sen 

käsityksestä kansallisen ja kansainvälisen talouden toimintaan (makrotaso). 

Tämä asettaa omat haasteensa asuntotuotantoon. Kuluttajien 

ostokäyttäytyminen saattaa muuttua nopeastikin (vrt. 2008). Tämä 

ostokäyttäytymisen muutosalttius ei ole ns. ”yhteensopiva” kaavoitusprosessin 

kanssa, missä yksityiskohtainen asemakaava synnytetään vuosien saatossa 

lopputulokseen, joka saattaa poiketa täysin vallitsevasta markkinatilanteesta. 
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Lopuksi voidaan asumisen valintakenttää tarkastella monikotisuuden kannalta.
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Ympäristöministeriön rahoittama Asumispreferenssit, kestävä 

yhdyskuntarakenne ja asumisen arki –tutkimus toi esiin spontaanit 

asukaskertomukset, jossa kakkoskodit näyttäytyvät ykköskodin valintoja 

ohjaavana tekijänä.
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Arvioiden mukaan noin puolella suomalaisista on mahdollisuus käyttää vapaa-

ajan asuntoa. 

Koska voimme viettää osan vuodesta muussa osoitteessa, vaadimmeko 

ykkösasumiseltamme vähemmän?

Tutkimusten mukaan kakkoskodit voivat täyttää ykköskoteja paremmin kodin 

ulottuvuuksia, kuten jatkuvuuden ja juurtumisen kokemusta, sekä 

mahdollisuutta puuhata ja harrastaa.
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Opus-hankkeessa arkkitehti Saara Melama tutki ns. huokoisen asemakaavan 

mahdollisuutta. Asumisen tietouden, tarpeiden ymmärtämisen ja varallisuuden 

kasvun myötä asukas voi laajentaa asumisensa tiloja.
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