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Tiivistelmä 
 
Tässä kandidaatintyössä kartoitetaan tapoja, joilla pandemiat muovaavat asumisen ihanteita sekä käsitystä 
terveestä kodista ja hyvinvointia edistävästä asuinympäristöstä. Aihetta tarkastellaan lähdekirjallisuuden 
avulla tutkimalla aiempien pandemioiden ja epidemioiden vaikutuksia asumisen ihanteisiin ja 
asuntosuunnitteluun. Lisäksi tutkielmassa pyritään yhdistämään näitä tietoja tuoreiden, COVID-19-
pandemiaa käsittelevien julkaisujen kanssa. Näiden keinojen kautta pyritään tutkimaan COVID-19-taudin 
vaikutusta ajankohtaisiin ja tuleviin asumisen ihanteisiin. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan suomalaista 
kaupunkiasumista, eikä käsittele aihetta kansainvälisellä tasolla tai haja-asutusalueiden näkökulmasta.  
 
Tutkielman tavoite on löytää suuntaviivoja asumisen ihanteiden kehitykselle. Asumisen muutosta kannattaa 
tutkia, jotta onnistutaan suunnittelemaan sellaisia asuntoja, jotka vastaavat asukkaidensa toiveisiin ja 
tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Suomessakin asuinrakennuksia puretaan keskimäärin 60 vuoden iässä – 
yksi motivaatioista purkamisen taustalla on se, että rakennukset eivät enää vastaa asukkaiden 
asumispreferenssejä. Lisäksi asumisen muutosta kannattaa tutkia, jotta asunnot tukisivat parhaalla 
mahdollisella tavalla asukkaiden hyvinvointia myös kriisitilanteissa. 
 
Kandidaatintyössä perehdytään lähdekirjallisuuteen, joka käsittelee 1900-luvun alun puhtauden estetiikan 
syntyä ja sen taustalla vaikuttaneita tarttuvia tauteja. Tarkoitus on löytää polkuriippuvuuksia, joita voisi 
hyödyntää muutoksen ennakoimisessa tulevaisuutta ajatellen. Nykyinen asuntotuotanto on kaukana 1900-
luvun alussa kehitetyistä periaatteista – Tutkielmassa tarkastellaankin, millaista on kohdata pandemia 
ajallemme tyypillisestä, usein pienestä ja akustisesti sekä visuaalisesti avoimesta tilasta käsin. Havaintoja 
verrataan 1900-luvun alun puhtauden estetiikan ihanteiden mukaisiin asuntoihin. Tutkielmassa tarkastellaan 
lisäksi tilallisia, sosiaalisia ja laadullisia haasteita, joita asukkaat ovat kohdanneet pandemian aikaisen 
poikkeustilan aikana. Näitä ovat esimerkiksi ahtaus, toiminnalliset haasteet, joustamattomuus, yksinäisyys, 
yksityisyyden puute, sosiaalinen ahtaus sekä haasteet luontosuhteen ylläpidossa. Lisäksi pohditaan näiden 
haasteiden potentiaalisia ratkaisutapoja sekä niiden luomia mahdollisuuksia.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että jotkin COVID-19-pandemian synnyttämät ilmiöt jäävät todennäköisesti 
pysyviksi. Esimerkkejä tällaisista ilmiöistä ovat digiloikan myötä yleistyneiden välineiden ja palveluiden 
käyttö sekä etätyö. Lisäksi esille nousi uudelleen myös 1900-luvun puhtauden estetiikan arvot, jotka saattavat 
COVID-19-pandemian myötä nousta uudelleen asuntosuunnittelua ohjaaviksi arvoiksi. Tutkielman 
olennainen johtopäätös on, että asunnon tilalliset, sosiaaliset ja laadulliset ratkaisut voivat joko tukea tai 
vastaavasti vaikeuttaa poikkeusarkea. Tämän johtopäätöksen perusteella tutkielmassa pohditaan, mitä 
pandemian vaikutuksista voi oppia ja hyödyntää asuntosuunnittelussa. Pandemian vaikutus asumisen 
ihanteisiin on vähän tutkittu aihe, jota tutkielman perusteella kannattaa tutkia lisää. 

Avainsanat       pandemia, asuntosuunnittelu, hyvinvointi, COVID-19 
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Keväällä 2020 kotona asuttiin ja vietettiin aikaa aivan uudella tavalla –                         
COVID-19-pandemian puhjettua asumisen luonne muuttui äkillisesti, kun koti ei 
enää palvellutkaan ainoastaan asumisen tarpeita, vaan sen tuli taipua niin päivä-
kodiksi, kouluksi, työpaikaksi, kuntosaliksi kuin lounasravintolaksikin. Omaksuttiin 
uusia keinoja sosiaalisen etäisyyden ottamiseksi, kun esimerkiksi etäkokoukset, 
kauppakassipalvelu, hygieniaan panostaminen sekä vessapaperin varastoiminen 
muuttuivat osaksi ihmisten arkea. 

Asumisen tulevaisuus on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan kokonaistilaan: maa-
ilmantalouteen, energia- ja tietoteknologiaan, energiatalouteen, ympäristön tilaan 
ja sosiaalisiin kriiseihin sekä niiden ratkaisutapoihin (Juntto et al., 2010, s. 253). 
Asukkaiden toiveet ovat viime vuosikymmeninä jääneet muiden tekijöiden jalkoi-
hin, kun rakentamista ohjaavat ensisijaisesti kasvun nopeuttaminen, kaupalliset 
intressit sekä poliittiset näkemykset siitä, millainen on hyvä kaupunki (Heinonen 
ym., 2020, s. 187). 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kartoittaa tapoja, joilla pandemiat muo-
vaavat asumisen ihanteita sekä käsitystä terveestä kodista ja hyvinvointia edistä-
västä asuinympäristöstä. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua siitä, miten 
asumisen ihanteet tulevat COVID-19-pandemian aikana sekä pandemian jälkeen 
muuttumaan. Lähestyn näitä kysymyksiä suomalaisen kaupunkiasumisen näkö-
kulmasta. Tutkielma ei siis käsittele aihetta kansainvälisellä tasolla tai haja-asu-
tusalueiden näkökulmasta.

1 JOHDANTO
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Keskustelut poikkeusajan asumisoloista kollegoideni sekä tuttavieni kanssa joh-
dattivat minut kandidaatintyöni aiheen pariin. Juuri kriisitunnelmat asuttavuuden 
suhteen herättivät kiinnostukseni, ja saivat minut pohtimaan asumisen ihantei-
ta ja tulevaisuutta. Pandemia on nyky-yhteiskunnan hygieenisyydestä huolimat-
ta ilmiönä sellainen, joka toistuu. Siispä sen vaikutuksia kannattaa tutkia, jotta 
voidaan valmistautua mahdollisimman hyvin seuraavaan pandemiaan. Suomes-
sakin asuintaloja puretaan keskimäärin noin 60 vuoden iässä, vaikka ne eivät 
välttämättä ole tulleet teknisen käyttöikänsä päähän (Huuhka & Lahdensivu, 
2016). Yksi tähän vaikuttavista tekijöistä on se, että asunnot eivät vastaa tämän 
päivän asumisen ihanteisiin ja tarpeisiin. Siispä asumispreferenssejä ja näiden 
muutosta on viisasta tutkia, jotta pystytään suunnittelemaan asuntoja, jotka so-
veltuvat asukkaidensa ihanteisiin mahdollisimman kauan. 

Steward Brandin (1994, s. 188) mukaan rakennusten suunnittelulla pyritään en-
nakoimaan sitä, miten asuntoja tulevaisuudessa käytetään ja mitä niiltä toivotaan 
ja odotetaan.  Jotta nämä ennustukset olisivat mahdollisimman onnistuneita, 
tarvitaan tulevaisuudentutkimusta. On kuitenkin hyvä huomata, että ennusteet 
harvoin toteutuvat sellaisenaan. Tutkimustuloksia COVID-19-pandemian vaikutuk-
sista asumiseen on niukasti aiheen tuoreuden takia, mutta aiheesta on syntynyt 
asiantuntijoiden keskuudessa runsaasti keskustelua. Toisaalta menneistä pande-
mioista ja epidemioista sekä niiden seurauksista löytyy tietoa, ja tässä kandidaa-
tintyössä pyrin soveltamaan sitä yhdessä tuoreiden julkaisujen rinnalla. Näin pyrin 
pohtimaan tulevaisuuden asumisen ihanteita sekä käsityksiä terveestä kodista.

Lähestyn aihetta tarkastelemalla ensin tulevaisuuden tutkimisen teorian perus-
teita sekä taustoittamalla tietoa pandemiasta ja sen käsitteistä.  Tämän jälkeen 
tarkastelen, miten tarttuvat taudit vaikuttivat modernin asunnon muovautumi-
seen 1900-luvulla. Näiden tietojen sekä tuoreiden julkaisujen pohjalta tarkaste-
len nykyasuntojen tilallisia, sosiaalisia ja laadullisia haasteita, joita asunnot ovat 
COVID-19-pandemian aikana kohdanneet. Lopuksi esitän mahdollisia asumisen 
ihanteiden kehityssuuntia, joihin pandemian vaikutukset saattavat tulevaisuudes-
sa johtaa.
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Ennen varsinaisen aiheen tarkastelua pohjustan tässä luvussa tulevaisuuden tut-
kimisen teoriaa lyhyesti. Tämän jälkeen taustoitan tietoa pandemiasta sekä siihen 
liittyvistä käsitteistä ja pyrin kartoittamaan, mitä COVID-19-pandemiasta tämän 
kandidaatintyön tekohetkellä tiedetään. Tulevissa luvuissa  tarkastelen pande-
mian vaikutuksia asumisen ilmiöihin ja ihanteisiin, joten tätä tarkastelua varten 
taustoitan tämän luvun viimeisessä alaluvussa asumisessa tapahtuvaa muutosta 
sekä ihanteita.

2.1  TULEVAISUUDEN TUTKIMINEN

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole uusi asia ihmiskunnassa, vaan siihen on 
pyritty jo antiikin ajalla tieteen ja kaunokirjallisuuden keinoin (Juntto ym., 2010, 
s. 241). Kuten aiemmin mainitsin, tulevaisuuden ennustaminen on epävarmaa; 
tästä syystä voidaankin kysyä, miten tulevaisuutta voidaan ylipäätään tutkia tie-
teellisesti? Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professorin, Wileniuksen 
(2015, s. 15) mukaan tulevaisuuden tutkiminen on tieteidenvälistä toimintaa, jol-
la pyritään kehittämään ja soveltamaan säännönmukaisesti tieteellisiä metodeja 
yhteiskunnan tulevaisuuden kehityslinjojen arvioimiseksi.

2 TAUSTA
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Ennakoinnin lisäksi tulevaisuudentutkimuksessa pyritään tutkimaan ja paikanta-
maan vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia ja -suuntia. Historialliset, mahdolli-
sesti tiettyä kuviota toistavat kehityslinjat ovat tulevaisuutta tarkasteltaessa olen-
naisia, mutta tutkimukseen kuuluu myös epäjatkuvuuksien, mahdollisten uusien 
ilmiöiden ja niiden vaikutusten tarkastelu. (Wilenius, 2015, s. 15–16.) Tulevai-
suutta voidaan siis tutkia esimerkiksi jalostamalla olemassa olevaa tietoa sellai-
sella tavalla, jolla tavoitellaan tekemään vielä hämä-
rän peitossa olevaa tulevaisuutta näkyvämmäksi.

Wileniuksen (2015) mukaan tulevaisuudentutki-
muksen suurimpana haasteena on muutoksen ym-
märtäminen: miten voidaan todeta jotain sellaista 
mahdolliseksi, jota vielä pidetään mahdottomana? 
Muutoksen tutkimisessa täytyy nojata tieteidenväli-
syyteen – mikään tieteenala ei ole riittävä yksin muutoksen ennakoimiseen. Juuri 
tästä syystä Wilenius muistuttaa, että tulevaisuudentutkimuksessa olennaista 
on arvokysymysten avoin pohdinta – lopulta kaikki päätöksenteko on arvovalin-
tojen varassa. Siksi Wilenius kehottaakin tulevaisuuden tutkimisessa pohtimaan 
eriäviäkin utopioita sekä käyttämään mielikuvitusta. (Wilenius, 2015, s. 17–18.) 
Tulevaisuudentutkimusta ei voida siis pitää täysin eksaktina tieteenalana, koska 
tulevaisuudentutkija ei voi toimia täysin arvoneutraalisti. 

Tulevaisuutta voidaan arvioida erilaisin metodein, ja tässä tutkielmassa lähestyn 
tulevaisuutta possibilistisesta näkökulmasta. Possibilistinen lähestymistapa tar-
koittaa käytännössä skenaarioajattelua, jossa keskeistä on erilaisten mahdollis-
ten tulevaisuudenpolkujen rakentaminen (Wilenius, 2015, s. 21). Tässä kandi-
daatintyössä pyrin juuri skenaarioajattelun keinoin etsimään asumisen ihanteita 
muovaavia syy-seuraus-suhteita, ja pohtimaan näiden avulla tulevaisuuden kehi-
tyslinjoja. 

”Lopulta kaikenlaisessa tulevaisuuteen 
kurkottamisessa tarvitaan runsas an-
nos utooppista ajattelua, mielikuvituk-
sen voimaa ja rohkeutta olla eri mieltä 
tulevaisuudesta” 
(Wilenius, 2015, s. 20)

2.2  PANDEMIA ILMIÖNÄ

Sana pandemia juontaa juurensa kreikankielisistä sanoista pan (kaikki) ja de-
mos (ihmiset). Lääketieteen sanakirjan mukaan pandemia tarkoittaa yli maan-
osien rajojen ulottuvaa epidemiaa. Pandemiaa ei tule sekoittaa epidemiaan: se 
puolestaan on tartuntatauti, joka tarttuu merkittävään osaan jonkin tietyn alueen 
väestöstä. (Lääketieteen sanakirja, 2020.) 

Pandemioita on tavattu viimeisen runsaan vuosisadan aikana useita. Kuvassa 
1 on listattuna runsaan sadan vuoden sisällä esiintyneet pandemiat, jotka ovat 
Suomessa vaatineet yli tuhat kuolonuhria. Lisäksi mukana on tämän kandidaa-
tintyön tekohetkellä käynnissä oleva COVID-19-pandemia. Lukuja vertaamalla 
huomataan, että espanjantauti on kuolemantapausten valossa näistä taudeista 
vaarallisin. Ajallisesti tauti sijoittuu 1900-luvun alkuun, ja tämän ajanjakson tar-
tuntatautien roolia asumisen ihanteiden muovaajana käsittelen luvussa 3. 
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Taulukko perustuu Linnanmäen (2006, s. 2023-31) Duodecimissa julkaistuun 
katsaukseen historian influenssapandemioista, sekä THL:n ja WHO:n tietoihin 
COVID-19-pandemiasta (tautitilanne 12.11.2020).

Tarttuvilta taudeilta voidaan suojautua monilla eri keinoilla. Asumiseen liittyvi-
en ilmiöiden kannalta keinoista merkittävimmät ovat karanteeni, hygieenisyys 
ja sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Tartuntalain pykälän 1227/2016 mukaan 
viranomainen voi määrätä yksilön pakolliseen karanteeniin ja eristykseen, jotta 
tartuntataudin leviämistä voidaan kontrolloida. Karanteeni ja ennakoivana toi-
menpiteenä suoritettu sosiaalinen etääntyminen on ollut valtaosalle suomalaisis-
ta uusi ja arkirutiineja sekä -elämää mullistava kokemus. (Lohiniva, Dub, Hagberg 
& Nohynek, 2020, s. 6.) Kokemus on ainakin väliaikaisesti muuttanut asumisen  
ja asunnon luonnetta sekä kodin käsitettä, ja näitä muutoksia tarkastelen luvuis-
sa 4–7.

pandemia tapauksia 
(kaikki)

tapauksia 
Suomessa

kuolleet
Suomessa

kuolleet
(Kaikki)

ajoitus

vuosien 1889–1890
influenssapandemia, 

“ryssänkuume”
1889–1890 

Espanjantauti 1918–1920 17,4–100
 miljoonaa

19 000–30 000500 miljoonaa

1 miljoona

Aasialainen 
influenssa

1957–1958 700 000–
1 000 000

300–900
miljoonaa

ei tiedossa, 
(Tampereella noin 
30% asukkaista 

sairastui)

ei tiedossa, 
(Tampereella 

sairastuneista noin 
1% kuoli)

ainakin 
210 000

900 miljoonaa 1–4 miljoonaa 1300

Hongkongilainen
influenssa

1968–1969 1 miljoona 1000ei tiedossa

Sars-CoV-19
COVID-19

2019– 52,2 miljoonaa* 1,3 miljoonaa*18 350* 360*

* tautitilanne 12.11.2020

1 miljardi

Kuva 1. Taulukkoon on listattu pandemioita 
noin sadan vuoden ajalta.
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Tässä opinnäytteessä keskityn käsittelemään ilmiöitä ja tapoja, joilla Sars-CoV-2-
virus, toisin sanoen koronavirus, vaikuttaa asumistottumuksiimme sekä asumi-
sen ihanteisiin. Sars-CoV-2-viruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan COVID-19-tau-
diksi. Nimitys on lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista corona, virus 
ja disease. (Thl, 2020.) Tuttavallisemmin taudista käytetään lyhennettyä nimeä 
korona. 

COVID-19 on maailmanlaajuinen epidemia, jonka Maailman Terveysjärjestö WHO 
julisti pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. COVID-19-tauti lähti oletetusti liikkeel-
le epidemiana Kiinan Wuhanista joulukuussa 2019 siirtymällä eläimeltä, mahdol-
lisesti lepakolta, käärmeeltä tai muurahaiskävyltä ihmiseen. Oirekuvaa pidetään 
hyvin moninaisena, mutta yleisimmät oireet ovat kuume, kuiva yskä, hengenah-
distus, maku- ja hajuaistin häiriöt, lihaskivut ja väsymys. (Anttila, 2020.) Suomes-
sa taudin kuolleisuus on tämän opinnäytteen tekohetkellä noin 1,7 prosenttia 
(tautitilanne 23.11.2020) (Thl, 2020). Taudin vakavan ja kuolettavan muodon ris-
kiryhmässä katsotaan olevan iäkkäät sekä perussairaat, mutta menehtyneiden 
joukossa on myös perusterveitä nuoria (Anttila, 2020). COVID-19-taudin katso-
taan tarttuvan hyvin herkästi pisaratartuntana eli ilmavälitteisesti pienten aeroso-
lien muodossa sekä pintojen kosketusten kautta (Thl, 2020).

Koska COVID-19-tauti tarttuu hyvin herkästi, tärkeimpänä toimenpiteenä siltä 
suojautumisessa pidetään sitä, että ihmiset kohtaavat toisiaan mahdollisimman 
vähän. Lisäksi olennaista on, että kohtaamistilanteissa pidetään riittävää etäi-
syyttä sekä käytetään turvavarusteita, kuten maskia. Pandemian vakavuutta ku-
vastaa se, että se on Suomessakin aiheuttanut poikkeuslain käyttöönoton, jota 
ei ole sovellettu käytössä sota-aikojen jälkeen. Suomeen saapuminen ulkomailta 
estettiin ja jopa suomalaisten liikkumista maakunnista toiseen rajoitettiin, kun 
Uudenmaan rajat suljettiin määräajaksi maaliskuussa 2020. Koronaviruksen ai-
heuttaman infektion torjuntatoimenpiteiden tehokkuudesta pandemian kukista-
miseksi ei ole vielä riittävästi tietoa, mutta on todettu, että karanteeni ja eristämi-

nen ovat tehokkaita toimia tartuntojen leviämistä vastaan (Anttila, 2020). 

2.3  COVID-19-PANDEMIA
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Tässä kandidaatintyössä asumisen ihanteilla tarkoitan asukkaan toiveita ja unel-
mia hänen asunnostaan. Ihanteet heijastavat hänen käsitystään ideaalista asui-
nalueesta ja sellaisesta asunnosta, joka tukee hänen elämäntapaansa ja sopii 
yhteen hänen elämäntilanteensa sekä arkielämänsä kanssa (Juntto ym., 2010, 
s. 91). 

Juntto ym. (2010, s. 17) totesivat asumisen unelmia ja arkea käsittelevässä teok-
sessaan, että asumisen muutos tapahtuu hitaasti. Kirjoittajien mukaan Suomes-
sa asumisen historiasta löytyy niin nopeita, kuin hitaitakin muutoksia. Kirjoittajat 
puhuvat polkuriippuvuudesta, engl. path dependency, jolla tarkoitetaan sitä, miten 
aiemmin tehdyt ratkaisut ja näiden kautta muodostuneet käytännöt vaikuttavat ja 
ohjaavat myös seuraavia ratkaisuja. Polkuriippuvuus korostaa historian tutkimis-
ta, sillä siihen liittyy historiallinen säännönmukaisuus.  Polkuriippuvuus voi ilmetä 

niin pysyvyytenä kuin muutoksenakin, mutta erityisen 
kiinnostuneita ollaan asumisen taipumuksesta ohjau-
tua johonkin tiettyyn suuntaan. Polkuriippuvuuden voi-
daan nähdä liittyvän lukuisiin asumisen osa-alueisiin, 
esimerkiksi asumistapoihin, asuntokunnan kokoon, 
asuntojen kokoon ja talotyyppeihin. Polkuriippuvuuden 
käsite onkin monimutkainen, sillä se on lukematto-
man monien tekijöiden summa. Lisäksi osa historian 
poluista on mutkittelevia ja mahdollisesti sellaisia, jot-
ka johtavat umpikujaan. (Juntto ym., 2010, s. 18–20.) 
Wilenius (2015, s. 16) on Junton kanssa yhtä mieltä 
historiallisten polkujen tutkimisen tärkeydestä, mutta 
korostaa epäjatkuvuuksien tutkimista osana muutok-
sen ennakoimista.

Asumisen muutoksen ympärillä pyörii monia tekijöitä, esimerkiksi kuvassa 2. lue-
tellut elementit. Tämän opinnäytetyön kannalta erityisen kiinnostava kohta on šo-
kit, joihin tartuntatautien lisäksi voitaisiin luokitella esimerkiksi luonnonkatastro-
fit. Junton ja muiden kirjoittajien mukaan asumiseen liittyvät muutokset voidaan 
niiden luonteen perusteella jakaa kahteen kategoriaan. Näistä ensimmäinen on 
hitaasti tapahtuvat muutokset, eli ikään kuin ”trendimäinen” kehitys, esimerkiksi 
asumisväljyyden ihanteiden muuttuminen. Toinen kategoria on nopeat muutokset, 
jotka ovat suhdanteille alttiita tai muuten vaikeasti ennakoitavia. (Juntto, 2008, 
s. 15.) Pandemia on ilmiönä kiinnostava, koska vaikeasti ennakoitavana sekä 
nopeasti puhjenneena ilmiönä se voidaan luokitella kategorioista jälkimmäiseen. 
Tämä johtuu siitä, että ihmisten tuli pandemian puhjettua välittömästi muuttaa 
asumistottumuksiaan sopeutuakseen poikkeukselliseen tilanteeseen. Kuitenkin, 
kuten tulevassa luvussa käy ilmi, tarttuvilla taudeilla on historiassakin ollut vaiku-
tusta asumisen ihanteisiin ja asumistottumuksiin myös pitkällä aikavälillä – näin 
se voidaan yhdistää myös asumisen hitaasti tapahtuvaan muutokseen.  

2.4  ASUMISEN MUUTOS JA IHANTEET

asumisen
muutos

  ulkoiset šokit

   
   

  p
ol

ku
rii

ppuvuus

   (asunto)politiikka          t
aloudelli

ne
n 

til
an

n
e

Kuva 2. Kaavio kuvaa
asumisessa tapahtuvaa
muutosta.
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Vuonna 2016 toteutetun asukasbarometritutkimuksen yhteydessä kyselyyn vas-
tanneita pyydettiin ilmoittamaan 5-portaisella asteikolla (1=ei lainkaan tärkeä 
– 5=erittäin tärkeä) kuinka tärkeinä he pitävät erilaisia asunnon ja asuinalueen 
valinnassa olennaisia tekijöitä.  Kaikkein korkeamman lukuarvon asteikolla an-
saitsi kohta nimeltään turvallisuus. Turvallisuuden ilmoitettiin keskimäärin vas-
taavan asteikon lukuarvoa 4,6. Toiseksi korkeimman lukuarvon (4,4) ansaitsi ter-
veellisyys ja hyvä ilmanlaatu. Kyselytutkimuksen tekijän, Strandellin (2017, s. 93) 
mukaan kysely ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen, vuonna 2010 toteutetun 
barometrin kanssa, sillä silloin kyseinen osa kyselystä toteutettiin avoimena ky-
symyksenä. Tähän vastaajia pyydettiin ilmoittamaan kolme tärkeintä asunnon ja 
asuinalueen valintaan vaikuttavaa tekijää. Kyseisessä tutkimuksessa turvallisuus 
ja terveellisyys eivät nousseet juurikaan esille. Tämä kuitenkin osoittaa sen, miten 
korkealle suomalaiset arvottavat turvallisuutta ja terveellisyyttä, mutta miten niitä 
Suomessa pidetään usein itsestään selvänä. (Strandell, 2017, s. 93.) 

Turvallisuus
Terveellisyys, hyvä ilman laatu

Rauhallisuus
Hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet

Meluttomuus
Kauppaan pääsee kävellen tai pyörällä

Alhaiset asumiskustannukset
Asunto on hyvin varusteltu

Luonnonläheisyys
Oma päätösvalta

Asumisen vaivattomuus, helppohoitoisuus
Hyvät joukkoliikenteen yhteydet

Sujuvat yhteydet autolla
Oma autopaikka

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

4,6

4,4
4,4

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0
4,0

4,0

Tartuntataudit eivät valikoi uhrejaan, joten niin rikkaalla kuin köyhälläkin on riski 
saada tartunta pandemian aikana. Poikkeusolojen aikana useille suomalaisille 
oletusarvot, ympäristön turvallisuus ja terveellisyys, eivät ehkä olekaan enää it-
sestään selviä, kun tartuntamahdollisuus leimaa julkisia tiloja niin ulkona kuin 
sisälläkin. COVID-19 saattaa pandemian aiheuttamien poikkeusolojen pituudes-
ta riippuen muuttaa sitä, kuinka paljon ihmiset arvostavat asuinympäristönsä 
turvallisuutta ja terveellisyyttä tulevaisuudessa. Voidaankin pohtia, lisääkö CO-
VID-19-pandemia turvallisuuden ja terveellisyyden ilmaantuvuutta seuraavassa 
asukasbarometritutkimuksessa, ja nouseeko esille muita tekijöitä, joihin voidaan 
yhdistää pandemian vaikutus? Mielestäni poikkeusaikojen vaikutuksen tutkimi-
seksi on tärkeää, että seuraavassa asukasbarometrissä asunnon ja asuinalueen 
valinnassa olennaisia tekijöitä punnittaisiin samalla tavalla, kuin vuoden 2016 
barometrissä. 

Kuva 3. Kaaviossa on esitetty ne valintatekijät, jotka saivat 
asukasbarometritutkimuksen perusteella lukuarvon, joka on 
≥ 4 (Perustuu: Strandell, 2017, s. 94).
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3  TARTTUVAT TAUDIT MODERNIN  
 ASUNNON MUOVAAJANA

Wileniuksen (2015, s. 13) mukaan yhteiskunnallisen kehityksen perusrytmi on 
toistuvuus. Ajan vaikutuksen sekä pitkien ajanjaksojen prosessien ymmärtämi-
nen on siis keskeistä, kun pyritään hahmottamaan miten ihmiskunta kohtaa tu-
levia, ennenkuulumattomia haasteita. Toisin sanoen historia peilaa tulevaisuutta 
– ainakin osittain. Historiallisten prosessien tutkiminen myös auttaa ymmärtä-
mään, miten rakennuskulttuurin kokeminen on sidoksissa yhteiskunnallisiin krii-
seihin ja muutoksiin. Kuten todettu, pandemiat ja epidemiat eivät ole uusi asia 
ihmiskunnan historiassa, vaan niitä on käyty läpi lukuisia aina keskiajalla riehu-
neesta mustasta surmasta espanjantautiin ja sikainfluenssaan. Pandemioita on 
ollut liikkeellä jo ennen kuin niitä on kirjattu, ja ne tulevat nykyisen yhteiskunnan 
hygieenisyydestä huolimatta toistumaan tulevaisuudessakin. Tässä luvussa tar-
kastelen 1900-luvun puhtauden estetiikan piirteitä sekä sen taustalla vaikutta-
neita tekijöitä ja sitä, miten nämä vaikuttivat ajan asuntosuunnitteluun ja asumi-
sen ihanteisiin.
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”Form follows function” lienee monille arkkitehtuurista ja sen historiasta kiinnos-
tuneille tuttu, Louis Sullivanin kehittämä periaate. Ellin (1999) muotoili lauseen 
uudelleen seuraavasti: ”Form follows infection”. Monet modernismin ja funktio-
nalismin ajan arkkitehdit olivat sitä mieltä, että arkkitehtuuri parantaa sairauk-
sia, joita esiintyi erityisesti ylikuormittuneina pidetyissä kaupungeissa. Erityisen 
selkeästi tämä näkyi, kun epähygieenisinä ja epäesteettisinä pidetyt umpikortte-
lit joutuivat väistymään väljien lamellitalojen korttelien tieltä. Professori emerita 
Kirsi Saarikankaan (2002, s. 44) mukaan 1800-luvun lopulta lähtien huomiota 
kiinnitettiinkin asunnon terveydellisiin ja moraalisiin vaikutuksiin.  Modernismille 
tyypilliseen, puhtautta korostavaan estetiikkaan, muodon puh-
tauteen ja materiaalivalintoihin voidaankin yhdistää esimerkik-
si tuberkuloosin ja espanjantaudin vaikutus. Tämä ”puhtauden 
estetiikka” ylettyi myös suunnittelua ohjaaviin ihanteisiin ja ar-
voihin – näin korostuivatkin valon, raikkaan ilman ja luonnon 
parantavina pidetyt vaikutukset, ja nämä heijastuivat suoraan suunnitteluun. 
Modernismin ajan rakennuksille tyypillistä onkin laajat ikkunapinnat, jotka mah-
dollistavat runsaan luonnonvalon sisätiloissa, sekä parvekkeet ja pihat. Lisäksi 
tyypillisiä olivat sellaiset pinnat, jotka eivät keränneet pölyä ja epäpuhtauksia, ja 
jotka ovat tehokkaasti puhdistettavissa. Myös puhtauttaan hohtavat, valoa hyvin 
heijastavat vaaleat maalipinnat kuuluivat ajan ihanteisiin. (Megahed, 2020, s. 2.)

Heikinheimon (2016, s. 61) mukaan arkkitehtuuri nähtiin yhtä lailla hoitokeino-
na tarttuvia tauteja vastaan kuin vaikkapa lääkitys. 1900-luvun alkumetreillä 
riehuneista tartuntataudeista tuberkuloosi sai Suomessa suurimman huomion, 
jonka myötä syntyi sille myös oma arkkitehtoninen ilmaus: keuhkotautiparanto-
la. Esimerkkinä pitkälle viedystä, puhtautta ihannoivasta suunnitelmasta voidaan 
pitää Alvar ja Aino Aallon suunnittelemaa, vuonna 1933 valmistunutta Paimion 
tuberkuloosiparantolaa. Itse rakennuksen katsottiin olevan väline terveyteen, 
Aallon sanoin instrumentti parantumiseen. Parantolassa eri toiminnot sijoitettiin 
rakennuksen eri siipiin tehokkaimman parantavan vaikutuksen mahdollistami-
seksi. Lopputuloksena parantola on hyvin kokonaisvaltainen teos – Aallot veivät-
kin ”parantavan arkkitehtuurin” periaatteet myös tärkeäksi osaksi rakennuksen 
sisustusta. Esimerkiksi valaisimien ja huonekalujen muodot olivat paitsi Aalloille 
tyypillisen muotokielen mukaisia, mutta ne olivat myös sellaisia, jotka eivät kerän-
neet pölyä. (Heikinheimo, 2016, s. 61–62.)

Mielikuvat terveydestä ja vastaavasti sairaudesta juontavat juurensa kauas histo-
riaan. Yhteiskuntaan on juurtunut syvälle käsitys siitä, mitä asioita terveyteen ja 
hyvinvointiin yhdistetään. Tieteen ja tutkimusmenetelmien kehityksestä huolimat-
ta yhä tänä päivänä nuo mielikuvat pitävät pintansa ja osiltaan ohjaavat ihmisten 
valintakäyttäytymistä.

3.1  1900-LUVUN ALUN PUHTAUDEN ESTETIIKKA

”Syöpäläiset eivät siedä 
   vetoa, valoa ja puhtautta”
   (Similä, 1937, s. 14) 

 luonnonvalo, puhtaus, tila, raitis ilma   terveys
pimeys, likaisuus, ahtaus, tunkkaisuus  sairaus



19

3.2 ASUNTO PARANTOLANA

Saarikankaan (1998, s. 51–52) mukaan valo ja raitis ilma eivät kuitenkaan ra-
joittuneet ainoastaan sairaaloiden tai koulujen suunnitteluun, vaan vähitellen ne 
muodostuivat myös asuntojen keskeisiksi suunnitteluperiaatteiksi. Parantolat toi-
mivatkin symboleina yhteiskunnalle, ja niiden suunnittelu asetti standardit myös 
asuntosuunnitteluun (Heikinheimo, 2016, s. 62). Teoksessaan Asunnon muodon-
muutoksia – puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa Saa-
rikangas toi esille Terveydenhoitolehdessä vuonna 1897 julkaistut sveitsiläisen 
tohtorin, Jordyn, periaatteet terveysopista. Kymmenestä periaatteesta 1. sekä 6. 
koskivat suorasti asumista:

 1. Puhdas ilma yöllä ja päivällä on pääehto terveydelle ja 
  paras turva keuhkotauteja vastaan.

 6. Terveellisen asunnon pitää olla päivänpaisteinen, kuiva,  
  tilava, valoisa, miellyttävä ja kodikas. Sen sijaan että 
  tuhlaat aikaasi ja rahojasi ravintoloissa käytä niitä 
  asuntosi parantamiseen. Onnellinen koti palkitsee 
  sinut tuhatkertaisesta.  (JHL 4/1897, 58-59.)

Kuva 4. (vasemmalla)
Tuberkuloosipotilaan huone
Helsingissä.

Kuva 5. (oikealla)
Espanjantaudin tutkimuk-
seen liittyvä piirros. 
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syyt sairastumiseen terveys & hyvinvointi

ahtaus

pimeys

likaisuus

huono ilmanlaatu /
ilmanvaihto 

tunkkaisuus

luonnonvalo
puhtaus

luonnonläheisyys
epäjärjestys

yksityisyys & 
sukupuolisiveys

välineet 
parantumiseen

väljyys

raitis ilma
järjestys

henkinen rappio / 
moraalittomuus

sivistys
koulutus

asuntoon liittyvät 
tekijät

asuntotauti parantava asunto

Saarikankaan (1998, s. 198–199) mukaan 1800-luvulla riehuneet koleraepide-
miat, vuosina 1918–1920 kauhua kylvänyt espanjantauti sekä jo pitkään ihmis-
kunnan riesana ollut tuberkuloosi vauhdittivat keskustelua puhtaan ympäristön 
luomisen merkityksestä. Tuberkuloosin ja ihmisten asuinolojen välille muodostet-
tiin yhteys – taudin leviämisen ajateltiin olevan yhteydessä asuntojen epäkohtien 
kanssa. Kehnot asunnot edesauttoivat tautien etenemistä ja hyvinä pidetyt asun-
not puolestaan miellettiin suojauskeinona tauteja vastaan. Asuntojen merkitystä 
tuberkuloosin vastaisessa taistelussa havainnollistaa tehokkaasti se seikka, mi-
ten tautia luonnehdittiin asuntotaudiksi. Saarikangas toteaa, että asunnon tilajä-
sentelyn ja asumistapojen välille luotiin linkki, jossa kodilla oli aktiivinen ja välitön 
vaikutus ihmisten hyvinvointiin. (Saarikangas, 2002, s. 90–91.)

Asunnon tavoitteena ei ollut siis ainoastaan 
ehkäistä sairastumista, vaan myös paran-
taa sairastuneita niin fyysisesti kuin henki-
sestikin. Kodin ajateltiin toimivan paranto-
lan tapaan kuin välineenä korkeatasoista 
hygieniaa, terveyttä, kouluttautumista ja ke-
hitystä varten. Näitä tavoitteita varten laa-
dittiin uusi tilallinen järjestys ja korostettiin kotien puhdistamista. Puhtaan ilman 
ja avarien, valoisien tilojen lisäksi huomiota kiinnitettiin parantoloiden esimerkkiä 
seuraten tilan jäsentämiseen ja toiminnalliseen eriyttämiseen. Tällä pyrittiin mah-
dollistamaan ihmisten liikkumisen ja kohtaamisen säätely sosiaalihygieenisenä 
strategiana. Tavoiteltiin arkielämän järjestämistä, ja välineenä tähän toimi asunto. 
Asuntojen tiloja jäsenneltäessä huomioitiin myös ääni- ja hajumaailmat sekä se, 
mikä oli nähtävissä ja mikä piilotettiin katseilta – näin tiloilla pyrittiin järjestele-
mään ihmisten, valon, hajujen, äänien sekä näkymien välisiä suhteita. (Saarikan-
gas, 1998, s. 209.)

”Asunnon, sen tilajäsentelyjen ja asumistapojen    
sekä sairauksien välille luotiin aktiivinen suhde, 
jossa asunto ja elinympäristö ei ollut vain passii-
vinen tausta, vaan aktiivisessa suhteessa ihmis-
ten hyvinvointiin, sairauteen ja terveyteen.”
(Saarikangas, 2002, s. 90–91)

Kuva 6. Kaaviossa on eritelty 
tekijöitä, joilla katsottiin olevan 
olennainen yhteys ihmisten ter-
veydentilaan. Suurin osa sairas-
tumiseen vaikuttavista tekijöistä 
liittyi suoraan asuntoon.
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Kun eri tartuntatautien oikeanlainen lääkitys ja hoitomuodot olivat vielä epävar-
moja, korostettiin ympäristön moniulotteista vaikutusta ihmisten sairastumiseen, 
parantumiseen ja tartunnan välttämiseen.  Epäterveellistä, ahdasta ja pimeää 
ympäristöä pidettiin niin sairastumisen kuin moraalittomuuden ja henkisen rap-
pionkin syynä. Tässä onnistuneen kodin rooli olikin parantamisen välineenä sekä 
symbolina. Asuntosuunnittelun tavoitteet kantoivat kauas: sillä pyrittiin kerrosneli-
öiden optimoimisen sijasta perhesiteiden ja perheen hyvinvoinnin vahvistamiseen 
puhtauden, järjestyksen ja viihtyvyyden keinoin. (Saarikangas, 1998, s. 204.)

Kuva 7. Agda ja Erik Bryggmanin kodin olohuonee-
seen valoa tulee kahdesta eri suunnasta, pinnat 
ovat vaaleita ja huonekasveilla ylläpidettiin suhdetta 
luonnon kanssa ja parannettiin huoneilman laatua.
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kuudes kolerapandemia

tuberkuloosi

espanjantauti aasialainen hongkongilainen sikainfluenssa COVID-19

Pula-aika ja säännöstelyn aika. 
Teollistuminen kiihtyi ja asunnoista 
oli pulaa. Kiinnitettiin erityisesti 
huomiota kaupunkiterveyteen, 
puhtaaseen asumiseen, -veteen ja 
viemäröintiin. Suoritettiin terveys- 
ja asuntotarkastuksia. Tavallista 
kansaa valvottiin ja valistettiin.

1900-luvun alusta asti jatkunee-
seen asuntopulaan vastataan 
vuokrasäännöstelyllä. Toinen 
maailmansota, karjalaisten 
asuttaminen ja jälleenrakennus 
lisäävät asuntopulaa entisestään. 
Avaralainoituksen alku helpot-
tamaan sodanjälkeistä asuntopu-
laa.

1920-1940

1940-1960

Maaltamuuton ja lähiöiden rakenta-
misen aikaa. 1960-luvulla raju 
rakennemuutos maatalousvaltaises-
ta yhteiskunnasta teollisuusmaaksi. 
Elintason nousu, ja samalla maal-
tapako.

1960-1970

Teollinen alue- ja lähiörakentamin-
en. Enemmistö suomalaisista asuu 
kaupungeissa. Sosiaalinen asuntotu-
otanto, ja asumistuen maksaminen 
eläkkeensaajille (myös perhe-eläke). 
Hyvinvointivaltion laajenevat 
palvelut.

1970-luku

Omakoti- ja rivitalojen suosion 
nousu. Kodinomistusyhteiskunta 
saavuttaa huippunsa. 

1980-luku

Syvä taantuma, lama-aika ja niiden 
aiheuttama työttömyys sekä 
elvytystoimet. Asumistuen laajene-
minen yleiseksi asumistueksi.  
Avaravuokra-asuntojen tuotanto 
suhdannepoliittisena keinona.

1990-luku

Kaupunkipolitiikkaa. Palveluasumi-
nen suurien ikäluokkien ikääntyessä. 
Sotien jälkeisen jälleenrakentamisen 
aikaisten rakennusten korjaaminen. 
60- ja 70-lukujen lähiöiden esteet-
tisen ilmeen kohentaminen. 
Ryhdytään kiinnittämään aiempaa 
enemmän huomiota energiatehok-
kuuteen. Ilmastokriisi havaitaan 
toden teolla.

2000-2020

Ilmastokriisi, pakolaisuus, biodiver-
siteetin heikkeneminen ja sukupuut-
toaalto. Väestön vanheneminen ja 
matala syntyvyys. Älykodit ja 
energiatehokkuus. Digitalisaatio ja 
etätyöskentely.

2020-luku

19 00 19 20 19 40 19 60 19 80 20 00 20 20

Tässä kaaviossa tarkoitukseni 
on esittää kuluneen vuosisadan 
aikana Suomessa tapahtuneita, 
olennaisimpia asumista ja 
asuntoja muuttaneita tekijöitä 
ja tapahtumia sekä sitä, miten 
nämä ovat heijastuneet asumi-
seen ja asuntopolitiikkaan. 
Aikajanan alapuolella kulkevat 
merkittävimpien epidemioiden 
sekä pandemioiden esiintyminen 
Suomessa. Näin niiden ajallista 
sijoittumista voi peilata asumi-
sessa tapahtuneisiin muutoksiin.

Ensimmäinen maailmansota
1914–1918

Sisällissota 
1918

Talvisota
1939–1940

Jatkosota
1941–1944

Lapin sota
1944–1945

3.3 SATA VUOTTA ASUMISEN MUUTOSTA

Kuva 9. Tuberkuloosisairaala 
Helsingissä.

Kuva 8. Tuberkuloosipotilaita 
hoidettiin esimerkiksi
raittiin ulkoilman ja valokyl-
pyjen avulla.
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Kuva 10. Peltolan lähiössä Turussa 
1970-luvun rakennukset ovat luonnon 
ympäröiminä ja sijoiteltu väljästi toisiin-
sa nähden.

Kuva 11. Mäntysaloa sekä porrastettu rivi-
talo Klaukkalassa.
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4  TILALLISET HAASTEET

Helsingin kaupunki määrittelee nettisivuillaan terveellisen asunnon lyhyesti niin, 
että sen tarjoamien olosuhteiden tulee olla sellaiset, jotka eivät aiheuta tiloissa 
oleskeleville terveyshaittoja. Samalla kannalla on esimerkiksi Tampereen kau-
punki, joka omilla sivuillaan tarkentaa olosuhteiden määritelmää niin, että sillä 
viitataan muun muassa sisäilman puhtauteen, lämpötilaan, kosteusolosuhteisiin, 
meluun ja ilmanvaihtoon. Terveyshaitalla puolestaan Tampereen kaupunki viittaa 
ihmisissä todettaviin sairauksiin, terveyden häiriöihin tai mahdollisiin tekijöihin, 
jotka heikentävät asuinympäristön terveellisyyttä. Jos näitä määritelmiä verrataan 
Saarikankaan (2002, s. 48) esille tuomiin terveellisen asunnon periaatteisiin 
1900-luvun alkupuoliskolla huomataan, että ne ovat hyvin erilaiset. Nämä mää-
ritelmät ovatkin 1900-luvun terveellisen asunnon käsityksiin verrattuna melko 
suppeita. Siinä missä 1900-luvun puhtauden estetiikka korosti asunnon paran-
tavaa vaikutusta valon, väljyyden ja viihtyvyyden keinoin, Helsingin ja Tampereen 
kaupunkien määritelmät keskittyvät kuvaamaan terveellistä asuinympäristöä sel-
laiseksi, joka ei aiheuta asukkaiden terveydelle vaaraa. 1900-luvun periaatteissa 
korostuu arkkitehtuuri terveellisyyttä parantavana tekijänä, kun uudemmat mää-
ritelmät puolestaan käsittelevät lähinnä rakennustekniikkaan liittyviä haasteita.
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Asumisen tilalliset ja sosiaaliset tekijät ovat nousseet poikkeusaikojen myötä 
puheenaiheeksi esimerkiksi Arkkitehtiuutiset -lehdessä.  Maunuahon (2020) 
mukaan poikkeusolojen aikana on jälleen huomattu, ettei asunto ole vain säiliö, 
jonka tehtävänä on olla paikka levon, ruokailun ja hygienian tarpeiden tyydyttä-
miseen. Tämän sijasta asunnon tehtävä on myös edesauttaa niin fyysistä kuin 
henkistäkin hyvinvointia. Tämä ajattelu muistuttaa suuresti Saarikankaan kuvai-
lemaa, 1900-luvun alkupuoliskon puhtauden estetiikan ajattelua asunnosta pa-
rantolana. Tähän viittaa myös Maunuahon kolumni, jossa hän toteaa toivovansa 
tulevaisuudelta ”asuntoja ja asuinympäristöjä, jotka tulevina muutosten vuosina 
pelastavat ihmishenkiä” (Maunuaho, 2020). Asunnon ei siis odoteta enää olevan 
vain suoja tartunnan saamiselta, vaan sille saatetaan hiljalleen asettaa 1900-lu-
vun alun periaatteita muistuttavia odotuksia toimimaan myös parantavalla taval-
la. Näin yllä listatut, liki sata vuotta vanhat, ihanteellisen asunnon vaatimukset 
tuntuvat jälleen ajankohtaisilta. Oma huomioni on erityisesti kotona vietetyn ajan 
lisäännyttyä kohdistunut listan kohtiin 1, 2, 5, 6 ja 7, eli kodin viihtyisyyteen, sen 
suhteeseen luonnon kanssa, luonnonvaloon, äänimaailmaan sekä puhtauteen.

Läpi historian karanteeni on ollut ainoita tunnettuja toimenpiteitä epidemioilta ja 
pandemioilta suojautumisessa (Hossain, Sultana & Purohit, 2020, s. 1). Vaikka 
karanteenilla on todistetusti suuri merkitys ihmisten fyysisen terveyden suojaami-
seksi tartuntataudeilta, on tärkeää huomioida näiden toimenpiteiden vaikutukset 
karanteeniin asetettujen yksilöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Masennuk-
sella, akuutilla stressihäiriöllä, univaikeuksilla, keskittymiskyvyn heikkenemisellä, 
ahdistuksella, uupumuksella, ärsyyntyneisyydellä ja posttraumaattisen stressin 
oireilla on tuoreissa tutkimuksissa todettu olevan yhteys karanteenin kanssa vie-
lä jopa kolme vuotta karanteenin päättymisen jälkeen (Hossain ja muut, 2020, 
s. 7). Kotiin sulkeutuminen vähentää tunnetta yhteisöllisyydestä ja vaikeuttaa 
vuorokausirytmin noudattamista. Valtioneuvoston raportin kirjoittajien (2020, s. 
21) mukaan vuorokausirytmin puutteesta voi seurata maniaa, hyperaktiivisuut-
ta ja masennus- ja uupumusoireita. Yhtenä hyvinvointiin vaikuttavana seikkana 
voidaan pitää myös arkiliikunnan vähenemistä, kun koulu- ja työmatkojen kul-
keminen pandemian myötä vähentyy kulkuvälineestä riippumatta. Hyvinvointiin 
vaikuttavat seikat ovat siis hyvin laaja-alaiset. Koska karanteenin ja sosiaalisen 
etääntymisen päänäyttämönä toimii asunto, voidaan pohtia, millainen vaikutus 
kodin asuttavuudella on pandemian aikaiseen hyvinvointiin.

Esimerkiksi vuonna 1940 järjestetty asuntonäyttely ”Mitä jokaisen tulee tietää 

asunnosta” määritteli ihanteellisen kodin seuraavasti:

Asunnon on oltava

1) tilava, viihtyisä, mukava ja kaunis.
2) läheisessä yhteydessä ympäröivään luontoon.
3) hyvin suojattu kylmyydeltä ja kosteudelta.
4) helposti tuuletettavissa - joka huoneessa ilmanvaihtolaite.
5) riittävästi valaistu, päivän- ja auringonvalon saanti runsas ja huoneet    
    oikeissa ilmansuunnissa.
6) eristetty naapureista ja ulkoa kuuluvalta melulta.
7) pölystä, liasta, syöpäläisistä ja savusta vapaa. (Saarikangas, 2002, s. 48.)
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Valtioneuvoston raportissa kirjoittajat arvioivat, että COVID-19-pandemian ai-
heuttamat, poikkeukselliset ajat kestävät seuraavat 1–2 vuotta (Laatikainen ym., 
2020, s. 11–12). Nämä vuodet ovat ikään kuin ”väliaika” ennen paluuta uuteen 
normaaliin, ja ovat omiaan uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumiseen. 
Tämä voi näkyä asuntosuunnittelussa monella tapaa. Edellisissä luvuissa taus-
toitin pandemiaan liittyvää tietoa, sekä tarkastelin 1900-luvun alun asumisen 
ihanteita sekä suunnitteluperiaatteita, joita monilta osin ohjasivat tarttuvat tau-
dit. Seuraavissa alaluvussa peilaan näitä tietoja 2020-luvulle tyypillisiin asumisen 
ilmiöihin ja pohdin, miten COVID-19-pandemia on vaikuttanut asuntojen asutta-
vuuteen.

4.1 1–2 METRIÄ – MUUTOS MITOITUKSEEN?

Alvar ja Aino Aallolle tärkeää oli suunnitella nimenomaan ihminen keskiössä ja 
inhimilliseen mittakaavaan sopivia rakennuksia. Niin Le Corbusierin kaupunki-
visioista kuin hänen suunnittelemistaan rakennuksistakin puolestaan huomaa, 
että tilojen mittakaava on huomattavasti väljempi. Pandemian aiheuttama sosi-
aalinen etääntyminen on määrittänyt henkilökohtaisen tilan uudelleen. Esimer-
kiksi ilmaisu kaksi metriä on saanut aivan uuden merkityksen, kun mediassa 
ja julkisissa tiloissa jatkuvasti kehotetaan pitämään etäisyyttä ympärillä oleviin 
ihmisiin. Kaupan kassajonossa huomaa, miten lattiaan on liimattu tarrat muis-
tuttamaan ihmisiä pitämään huolta turvavälin toteutumisesta myös jonottaessa. 
Kun omaan ja toisten henkilökohtaiseen tilaan pitää pandemian myötä kiinnittää 
enemmän huomiota, pitkittyneenä tämä voi muuttaa ihmisten käsitystä heidän 
omasta tilastaan. Moni on varmasti poikkeustilanteeseen sopeuduttuaan huo-
mannut kavahtavansa vanhoja kuvia ja videoita, joissa vaikkapa konserttia seu-
raamaan saapuneita ihmisiä on kylki kyljessä silmän kantamattomiin. 
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Kuva 12. Jonon mitoituksen ohjeistusta, ei mittakaavassa (perustuu RT 09-11137).
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Esimerkiksi leveydeltään 1500 millimetriä olevassa käytävätilassa kahden ih-
misen ei ole mahdollista ohittaa toisiaan 1–2 metrin turvaväli säilyttäen. Toinen 
esimerkki löytyy vaikkapa porraskäytävien hisseistä: muutaman neliömetrin ko-
koisissa hisseissä saa kuormakapasiteetin mukaan matkustaa lukuisia ihmisiä, 
mutta turvavälin pitäminen voi olla käytännössä mahdotonta vain muutaman ih-
misen käyttäessä hissiä samaan aikaan. RT-kortisto käsittelee ihmisen mittoja 
ja ulottumista ohjekortissa RT 09-11137. Kortissa esitetään esimerkkejä ihmis-
joukon sekä jonojen tilantarpeista taustatiedoksi yhteisten tilojen suunnittelua ja 
mitoitusta varten. Kortissa neliömetrin kokoiselle alueelle katsotaan mahtuvan 
kuusi henkilöä, siinä missä metrin turvaväleillä kuusi ihmistä tarvitsee ihmisten 
sijoittelusta riippuen noin 12 neliömetrin kokoisen alueen (RT 09-11137, 2014,  
s. 7). On hyvä huomata, että nämä ohjeet ovat laadittu niin sanotusti normaaliin ti-
lanteeseen, eivätkä ne tarkoituksenmukaisesti ota huomioon turvavälejä. On kui-
tenkin olennaista pohtia, miten pitkään kestävä pandemia vaikuttaa mitoitukseen 
ja tilan tarpeeseen tietoisesti ja alitajuisesti.
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Kuva 13. Joukon tilantar-
peen ohjeistusta verrattuna 
tilantarpeeseen turva-
välein, ei mittakaavassa 
(perustuu RT 09-11137).

Kuva 14. Kahden ihmisen 
kohtaaminen 1500 mm 
leveässä käytävätilassa on 
turvavälien kannalta haas-
tavaa. Ei mittakaavassa.
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4.2 TILALLINEN AHTAUS

Asumisneliöt sekä se missä menee asumisen tarpeen minimi, on herättänyt jo en-
nen COVID-19-pandemiaa runsaasti keskustelua (esim. Vaattovaara, 2019; Laak-
so, 2019; Tervo & Lilius, 2017; Rossilahti, 2017). Helsingin kaupungin asumisen 
avainluvut osoittavat, että yksiöitä ja pieniä asuntoja rakennetaan runsain mitoin 
lisää. Tilastojen mukaan valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala on viime vuosi-
na ollut pienentymään päin. Esimerkiksi vastavalmistuneiden kerrostaloasunto-
jen keskipinta-ala vuonna 2008 oli 73,9 neliömetriä ja vastaavasti vuonna 2019 
lukema on liki kaksikymmentä neliötä vähemmän (Asumisen ja rakentamisen ti-
lastotietoa Helsingistä, 2019). Uudisasunnoissa Ihmiset siis keskimäärin asuvat 
ahtaammin, kuin kymmenen vuotta sitten. Pandemian aiheuttamien poikkeusolo-
jen takia kotona vietetään enemmän aikaa kuin ”normaalioloissa”. Tämän myötä 
herää kysymys siitä, paljonko ihminen tarvitsee asunnossaan tilaa voidakseen 
hyvin myös tilanteessa, jossa kotona tulisi pystyä tekemään kaikki aina töistä ja 
koulunkäynnistä liikuntaan ja vapaa-ajanviettoon.

1930-luvulla Hilding Ekelund laski levon, ruuanlaiton, peseytymisen, oleskelun ja 
säilytyksen vaativan minimissään 20,5 neliömetrin pinta-alan henkilöä kohti (Saa-
rikangas, 2002, s. 245). Asumisneliöiden minimin arvioiminen on kuitenkin mo-
nimutkaista – sille ei ole olemassa suoraviivaista laskukaavaa ja se riippuu paitsi 
toimintojen, kuten peseytymisen vaatimasta tilasta, mutta myös tilan avaruuden 
kokemuksesta sekä asujan mieltymyksistä ja mielipiteistä. Tilastokeskus on mää-
ritellyt ahtaasti asumisen kahdella eri tavalla: Ensimmäisen määritelmän mukaan 
kotitalous asuu ahtaasti, jos asunnossa olevien huoneiden lukumäärä alittaa sen, 
jonka sen asukkaat tarvitsivat kotitalouden rakenteen johdosta. Määritelmässä 
lisätään, että asuintilan laskennalliseen tarpeeseen vaikuttavat kotitalouden jä-
senten lukumäärä, ja siinä huomioidaan myös täysi-ikäisten jäsenten parisuhteet 
ja 12–17-vuotiaiden jäsenten sukupuoli. Määritelmän mukaan yksi kotitalous 
tarvitsee yhden asuinhuoneen lisäksi vähintään yhden huoneen kahta henkilöä 
kohden. Tilastokeskuksen toisen ahtaasti asumisen määritelmä esittelee normit, 
joiden perusteella voidaan määritellä ahtaasti asuminen. (Tilastokeskus.)

Tilastokeskuksen määritelmän 2 mukaan ahtaasti asumisen normit 
ovat seuraavat:

- normi 1: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, kun  
   keittiö lasketaan huonelukuun
- normi 2: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, kun 
   keittiötä ei lasketa huonelukuun
- normi 3: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun 
   keittiö lasketaan huonelukuun
- normi 4: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun 
   keittiötä ei lasketa huonelukuun. (Tilastokeskus)
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On hyvä huomata, että tilastoissa on eri vuosikymmeninä sovellettu eri norme-
ja: Normit 1 ja 2 olivat käytössä vuosina 1970–1975, normi 3 on ollut käytössä 
vuodesta 1980, ja normi neljä vuodesta 1989. Käytössä olevat normit täyttävät 
vuonna 2020 siis 40 ja 29 vuotta, eli niitä ei siis voida pitää tuoreina, tai 2020-lu-
vun asumisen ihanteita ja asunnon kokemusta peilaavina. Tervo ja Lilius totea-
vat yksinasujien asuintoiveita määrittelevässä haastattelututkimuksessaan, ettei 
ihmisen asuintilan tarve ”pienene samassa suhteessa kuin asuinkunnan koko”. 
Yksinasujien tai pienten asuntokuntien asumistoiveita ei voida kytkeä tiettyyn ne-
liömäärään. (Tervo & Lilius, 2017.) Voidaankin siis todeta, ettei asukkaiden määrä 
ole suoraan verrannollinen asuinhuoneiden määrään. 

Nykyisen lainsäädännön nojalla minimikoko asuinrakentamisen uudistuotan-
nossa on 20 neliömetriä. Minimiasunnoiksikin kuvailtuja yksiöitä on jo Suomes-
sa rakennettu, kun esimerkiksi Vantaan Martinlaaksoon valmistui vuonna 2017 
asuinkerrostalo, joka käsittää 68 kappaletta 15,5 neliömetrin kokoista asuntoa 
(Nironen, 2018). Kyseessä on Saton hanke, joka rakennettiin poikkeusluvalla ja 
sillä ehdolla, että talon yhteiset tilat olisivat kattavia ja laadukkaita. Vuodenvaih-
teesta 2018 alkaen ministeriö on sallinut alle 20 neliömetrin asuntojen rakenta-
misen opiskelija-asunnoiksi sillä edellytyksellä, että asuinrakennuksen yhteistilat 
lisäävät asukkaiden käytössä olevaa asuintilaa. Alle 20 neliömetrin asuntoja on 
onnistuttu rakentamaan myös muille kohderyhmille kompensoimalla pientä lat-
tia-pinta-alaa tavallista korkeammilla huoneilla ja laadukkailla yhteistiloilla. (Niro-
nen, 2018.)

Kuten tutkielman alussa totesin, kotona vietetty aika keväällä 2020 lisääntyi rä-
jähdysmäisesti. Tämä puolestaan vaikuttaa asunnon ahtauden kokemukseen, sil-
lä karanteenimaisessa tilanteessa pieni asunto voi alkaa tuntua vankilalta.  Nor-
maalitilanteessa miniasunnon jatkeena toimivat yhteiskäyttötilat sekä kaupunki 
asukkaidensa olohuoneena. Kun kahvilat, kirjastot ja urheiluhallit pandemian 
myötä sulkevat ovensa ja kaikenlaisia kohtaamisia tulee välttää, rajautuu yksilön 
asuintila asunnon seinien sisäpuolelle. Näin kokemus oman asunnon pinta-alasta 
muuttuu täysin.

Gaston Bachelard pohti teoksessaan Poetics of Space oneirisen, eli unen talon 
olemusta. Hän korostaa kodissa ullakkoa ja kellaria olennaisina tekijöinä; ullak-
ko toimii kuvaannollisena säiliönä sellaisille muistoille, joihin haluaa palata ja 
kellariin puolestaan työnnetään ne muistot, jotka halutaan unohtaa. Hänen mu-
kaansa näistä molemmat ovat välttämättömiä asukkaan henkiselle hyvinvoinnil-
le. (Bachelard, 1969, s. 25–26.) Bachelardin kuvaus on hyvin runollinen, mutta 
samalla johdonmukainen. Pienissä asunnoissa ei ole tilaa näille muistoille tai niil-
tä pakenemiseen. Kun karanteenitilanteessa tulee sulkeutua omaan kotiin, voi 
olla, että ajatuksille ei jää riittävästi tilaa, vaan ne patoutuvat, ja ennen pitkää 
purkautuvat arvaamattomin seurauksin. Voidaankin pohtia, muuttaako pandemia 
miniasuntojen kysyntää, ja ryhtyvätkö ihmiset ihannoimaan väljyyttä ja avaruutta 
uudella tavalla.
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4.3 TILOJEN JÄSENTÄMINEN

Kuten aiemmassa luvussa totesin, uudisasuntojen kohdalla niiden pinta-ala on 
viime vuosikymmeninä ollut pienenemään päin. Asunnon lattiapinta-alasta tingi-
tään esimerkiksi avoimen tilan keinoin, jolloin syntynyt tila on jatkuvaa niin visu-
aalisesti kuin akustisestikin. Yhtenäiset tilat ja niiden toimintojen lomittaminen 
luovat tunnetta väljyydestä, mutta eivät välttämättä edistä kodin asuttavuutta – 
ainakaan pandemia-aikana. 

Saarikankaan (1998, s. 203) mukaan 1900-luvun alkupuoliskolla syntyi ajatus 
siitä, että arkielämän järjestämisessä olennaista oli huoneiden tehtävien tarkka 
määrittely ja eriyttäminen. Asunto jäsenneltiin huoneisiin niin, että ideaalissa ti-
lanteessa aina yhtä tiettyä toimintaa vastasi yksi, sille osoitettu tila. Erityisesti 
Saarikangas tuo esille sen, miten tärkeänä pidettiin erityisesti makuuhuoneen ja 
keittiön erottamista muista tiloista. Makuuhuone tuli pyhittää levolle sekä seksu-
aaliselle kanssakäymiselle ja erilliset makuuhuoneet toimivat välineenä erottaa 
sukupolvet ja -puolet toisistaan. Keittiö puolestaan tuli erottaa niin makuuhuo-
neista kuin oleskelutiloistakin, sillä keittiötilassa nukkuminen ja oleskelu kat-
sottiin epähygieeniseksi. (Saarikangas, 1998, s. 10.) Liki vuosisadan takaisista 
ajoista moni asia on muuttunut; vaatimukset eri toiminnoille eriytetyistä tiloista 

ovat lieventyneet ja asuntojen esteettömyys-
vaatimukset ovat puolestaan kiristyneet. Siispä 
nykyisin on olemassa runsaasti yksiöitä, joissa 
ruuanlaitto, lepo ja oleskelu tapahtuvat kaik-
ki samassa tilassa samalla kun kylpyhuone ja 
esimerkiksi eteinen vievät asunnosta aiempaa 
enemmän tilaa esteettömyysvaatimusten joh-
dosta. Lisäksi 2010-luvun asunnoissa vallit-
sevana trendinä on avokeittiöt, jolloin oleske-
luun ja levolle tarkoitettujen tilojen ja keittiön 
rajat hämärtyvät. Ruuan valmistamisessa ja 
nauttimisessa on korostunut yhdessäolo, ja 
on syntynyt ajatus siitä, että erillisessä keittiö-
huoneessa ruuan valmistaja jää ulkopuoliseksi 
oleskelutilan toiminnoista ja yhdessäolosta. 

Maslowin tarvehierarkian (1943, s. 370–393) mukaan fysiologisten tarpeiden ol-
lessa täytettyinä, seuraavaksi olennaisin tarve ihmisen hyvinvoinnin kannalta on 
turvallisuudentunteen kokeminen. Kun ihminen siis kokee olonsa terveeksi, on 
saanut syötyä, juotua ja nukuttua, on Maslowin tutkimuksen perusteella seuraa-
vaksi tärkeintä, että hän tuntee olevansa turvassa. Kun ajat ovat poikkeukselliset, 
esimerkiksi sodan, taudin tai luonnonkatastrofin takia, turvallisuudentunne akti-
voituu dominantiksi mobilisoijaksi yksilön ja yhteisöjen elämässä. Tällöin Maslo-
win mukaan ihminen tarvitsee järjestystä, ja hän hakee turvaa tutuiksi ja tunne-
tuiksi koetuista asioista. (Maslow, 1943, s. 370–393.) Järjestys oli 1900-luvun 
alussakin puhtauden ohella tärkeä periaate terveen kodin ajatuksessa. Kuten tut-
kielman alkupuolen 1900-luvun puhtauden estetiikkaa käsiteltäessä huomattiin, 
järjestyksen, hygienian ja puhtauden tavoittelu ilmeni pohjapiirustuksissa tilojen 
eriyttämisenä niin, että ihannetapauksessa jokaiselle toiminnolle on paikkansa.

fysiologiset tarpeet:
ruoka, vesi, lämpö, lepo

turvallisuus

yhteenkuuluvuuden tunne
rakastetuksi tuleminen

arvostetuksi tuleminen

itsensä 
toteuttaminen

Kuva 15. Maslowin tarvehierarkia (perustuu McLeod, 2020).
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Bachelard toteaa, että koti on hyvin ruumiillinen kokemus; hänen mukaansa ko-
tona tulee olla ”nurkkia ja sopukoita, joihin on mukava käpertyä”. Hän kirjoittaa, 
että käpertyminen on olennaista asua -verbin fenomenologiassa ja toteaa, että 
ne, jotka eivät osaa käpertyä, eivät osaa asua intensiivisesti. (Bachelard, 1969, s. 
34.) COVID-19-pandemian vaikutusta siihen miten ihmiset asuvat, voidaan sanoa 
intensiiviseksi. Tähän syinä ovat muutoksen äkillisyys ja radikaalius, jotka pakotti-
vat nopeaan sopeutumiseen. Jos tulkitaan Bachelardin käsitystä käpertymisestä, 
voidaan ajatella käpertymisen mahdollistavien asuntojen sekä käpertymisen tai-
tavien ihmisten sopeutuvan muuttuneeseen ja intensiiviseen asumisen tilantee-
seen parhaiten.
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Ohessa on pohjapiirrokset vuonna 1940 valmistuneesta, sekä tämän opinnäyt-
teen tekohetkellä vielä rakenteilla olevasta asunnosta. Asunnot ovat kumpikin 
35 neliömetrin kokoiset. Asuntojen lattiapinta-ala on siis sama, mutta toiminnot 
ovat niissä jäsennelty hyvin eri tavalla. Myös huoneluku on asunnoissa eri: 1940 
valmistunut asunto on yhtiöjärjestyksen perusteella kaksio, kun taas rakenteilla 
oleva asunto on yksiö. Asuntojen keittiöt poikkeavat myös toisistaan: vanhemmas-
sa asunnossa keittiön näkee vasta kuljettuaan eteisen ja olohuoneen läpi, kun 
taas 2021 valmistuvassa asunnossa keittiö on nähtävillä jo eteisestä. Vastaa-
vasti uudemmassa asunnossa on parveke, ja vanhemmassa ei. Pohjapiirroksiin 
olen merkannut oranssilla värillä syvennykset, nurkat sekä pienet, suojaisat tilat 
kylpyhuonetta lukuun ottamatta. Vanhemmassa asunnossa on kokoonsa nähden 
runsaasti Bachelardin mainitsemia nurkkia ja sopukoita. Kun tarkastellaan raken-
teilla olevan asunnon pohjapiirrosta, tuntuu vallitsevan periaatteen olevan enem-
mänkin avaruuden tunteen luominen visuaalisesti ja akustisesti jatkuvalla tilalla. 
Tämän johdosta tilasta syntyvä vaikutelma on hyvin erilainen, kuin vanhemmassa 
asunnossa. Kun asuntoja vertaa pandemian kannalta, mielestäni vuoden 1940 
asunto tuntuu sellaiselta, jonka kokisin poikkeusaikana turvallisemmaksi, suojai-
sammaksi ja käytännöllisemmäksi.

Kuva 16 ja 17. Kahden Oikotie.fi:ssä marras-
kuussa 2020 Suomessa myynnissä olleiden 
yksiöiden pohjapiirustukset, ei mittakaavassa.

35 m2, Jyväskylä, 1940 35 m2, Helsinki, 2021
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Junton ja muiden kirjoittajien (2010, s. 255) mukaan nopeasti muuttuva maa-
ilma lisää todennäköisyyttä sille, että asuntoa valittaessa siihen kohdistetaan 
yhä useammin turvallisuuden, terveellisyyden, rauhallisuuden, pysyvyyden ja 
paikkaan sidonnaisuuden arvoja. Tämä voi johtaa siihen, että ihmiset ryhtyvät 
tavoittelemaan aiemmin jo liki hylättyjä asuntoratkaisuja ja saattavat vieroksua 
liian erikoiselta tuntuvia asuntotyyppejä (Juntto ym., 2010, s. 255). Monet asian-
tuntijat ennustavat, että pandemiaa seuraa hyppy taaksepäin ja paluu takaisin 
perinteisempiin pohjapiirroksiin. Kyle Chayka (2020) kirjoitti artikkelissaan, että 
viime vuosikymmenille tyypilliset yhtenäiset, avarat tilat saattavat pandemian 
myötä väistyä ihmisten kaivatessa ensisijaistesti turvalliselta tuntuvaa tilaa. Tämä 
hänen mukaansa tarkoittaa lisää väliseiniä sekä Bachelardin mainitseman käper-
tymisen mahdollistavia suojaisia nurkkia. 

Avaria ja yhtenäisiä tiloja voidaan puolustaa monelta eri kantilta, mutta ne voivat 
myös koitua haasteellisiksi, kun elämän eri osa-alueet kuten työ ja vapaa-aika 
sulautuvat yhtenäisten tilojen myötä yhteen. Voikin olla, että COVID-19 kääntää 
suunnan poispäin 2000-luvun suositusta avoimesta tilasta. Pandemian myötä ke-
hitys saattaa pian olla samankaltaista kuin 1900-luvun alkupuolella, kun siirryt-
tiin avoimista tuvista kohti tiloja, joissa jokaiselle toiminnolle on oma huoneensa 
(esim. Megahed & Ghoneim, 2020 ja Chayka 2020). 

Pallasmaan (1994, s. 16) mukaan koti on kokoelma rituaaleja, elämänrytmiä ja 
arkirutiineja. COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana arkirutii-
nien ja rituaalien toteuttaminen on vaatinut muutoksia ja luovuutta. Tietenkään 
siirtymää huoneesta toiseen ei voida verrata kouluun tai työpaikalle matkaami-
seen, mutta sekin mahdollistaa rutiinin ylläpitämisen. Myös tästä näkökulmasta 
voidaan puolustaa erillisten tilojen, ja lisäksi työhuoneen tai -nurkkauksen mah-
dollista suosion nousua ja vakiintumista pienemmissäkin kaupunkiasunnoissa.

Karttoja on COVID-19-pandemian aikana värjätty lukemattomia kertoja muuttu-
van tautitilanteen mukaan eri väreillä: esimerkiksi punaisella, keltaisella ja vihre-
ällä, jossa punaiset alueet kamppailevat taudin leviävän, vaikean vaiheen kanssa, 
keltainen merkkaa kiihtyvässä vaiheessa olevia alueita ja vihreä niitä alueita, joil-
la tautitilanne on hallinnassa. COVID-19-pandemia ei aiheuta siirtymää mahdolli-
sesti vain eri toiminnoille osoitettuihin tilaratkaisuihin, vaan järjestää osan näistä 
toiminnoista myös uuteen järjestykseen. Vihollinen eli virus on ulkona, joten kodin 
halutaan puolestaan olevan turvapaikka siltä – ja pysyvän sellaisena. Siispä kotiin 
saavuttuaan ihmiset ovat laajalti omaksuneet uudet, puhdistautumisen rituaalit; 
kädet pestään ja mahdolliset suojavarusteet hävitetään tai puhdistetaan mahdol-
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lisimman pian kotiin saavuttua. (Mphuthing, 2020.) Näin eteisestä mahdollises-
ti toivotaan olevan luonteva yhteys puhdistautumiselle varattuihin tiloihin ennen 
muihin asuintiloihin siirtymistä ehkä jopa niin, että käsienpesumahdollisuus on jo 
eteistilassa. Mainitsemani pandemian eri vakavuusasteita kuvaava kartta voitai-
siin karkeasti rinnastaa asunnon pohjapiirustukseen. Kodin puhtaimpia alueita, 
kuten makuuhuoneita ja ruokailutiloja, ei haluta liata ulkomaailman epäpuhtauk-
silla, joten väliin jäävä alue on kuin siirtymäalue. Tällä alueella on mahdollista 
puhdistautumisella estää ”sairastuneen” alueen leviäminen ”terveille”, ja mahdol-
lisimman turvallisina pidetyille alueille, kuten makuuhuoneisiin ja keittiöön.

15
001000

COVID-19-taudin ilmaantuvuus
tilannekuva Suomesta tautitilanne 
22.10.2020

Oman kokemukseni perusteella pandemia-aikana on ollut arkea helpottavaa asua 
asunnossa, jossa sen pienestä koosta huolimatta toiminnot ovat eriteltyjä. Erilli-
nen makuuhuone erottaa levon etäopiskelusta ja pieni, erillinen keittiötila tuntuu 
suojaisalta ja turvalliselta vaihtoehdolta. Parveke mahdollista raikkaan ulkoilman 
hengittämisen koska hyvänsä, myös mahdollisesta karanteenista huolimatta. 
Noin 35 neliömetriä asuintilaa ei vielä ole suuri asunto kahdelle hengelle, mutta 
erillisillä huonetiloilla, korkeahkoilla huoneilla ja isolla parvekkeella varusteltuna 
se kuitenkin antaa mahdollisuuden hengittää ja kiertää asuntoa, kun ajatukset 
takeltelevat. Makuuhuoneesta ei ole suoraa näköyhteyttä keittiössä mahdollisesti 
odottaviin tiskeihin ja etätöitä tai -opiskelua ei ole pakko hoitaa sängystä tai ruo-
kapöydältä käsin. Keskustelut kollegoideni kanssa ovat paljastaneet monen kär-
sineen juuri siitä, että kaikki toiminnot tapahtuvat samassa tilassa. Tämä konk-
retisoituu hyvin siihen, miten työ- tai koulumatkan kulkeminen julkisen liikenteen 
keinoin on saattanut vaihtua sängyltä ruokapöydän ääreen siirtymiseen. 

Kuva 19. Pohjapiirrokseen on oranssilla 
värillä havainnollistettu siirtymää ulkomaail-
masta kodin puhtaimpina pidetyille alueille. 
Ei mittakaavassa.

Kuva 18. COVID-19-taudin ilmaantuvuus 
Suomessa. Tautitilanne 22.10.2020.
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4.4 MUKAUTUVA ASUNTO

Pallasmaan (1994, s. 24) mukaan on olemassa kahdenlaista arkkitehtuuria: mu-
kautuvaa ja torjuvaa. Mukautuva arkkitehtuuri mahdollistaa yhteensovittamisen 
ja jälkimmäinen pyrkii sovittamaan kaiken tiettyihin, joustamattomiin raameihin. 
Pandemian luomassa poikkeustilanteessa arjen yhteensovittaminen on ollut mo-
nen perheen haasteena, kun esimerkiksi etäkoulunkäynti ja etätyöt on sovitet-
tu osaksi kodin toimintoja. Vaattovaara puolestaan huomauttaa, että suurin osa 
kaupungeista on jo rakennettu, ja seuraavan kymmenen vuoden päähän ulottu-
vasta rakennuskannasta 90% jo rakennettu (Heinonen ym., 2020, s. 182). Tässä 
kohtaa kuvioon astuu joustavuuden ja muunneltavuuden hyödyt: kodin muunnel-
tavissa olevat tilat antavat asukkaille mahdollisuuden adaptoitua muuttuviin tilan-
teisiin. Asunnoissa tämä auttaa mukautumaan esimerkiksi työrauhaan ja yksityi-
syyteen liittyvissä haasteissa.

Pallasmaan (1994, s. 15) mukaan yksilö turhautuu, jos joutuu elämään sellai-
sessa tilassa, jota ei kykene kokemaan omakseen. Hänen mukaansa tämän 
huomaa esimerkiksi siitä, kun ihminen yleensä välittömästi hotellihuoneeseen 
saavuttuaan ryhtyy ottamaan tilaansa haltuun sijoittelemalla omaisuuttaan ja 
siirtelemällä esimerkiksi huonekaluja. Pallasmaan mukaan ”koti on yksilöity asun-
to”. Asukas itse hienovaraisen yksilöinnin keinoin tekee asunnostaan kodin, sillä 
asunto on ainoastaan ”kodin säiliö tai kuori” (Pallasmaa, 1994, s. 15). Asuntoja 
usein suunnitellaankin tietämättä tai tuntematta ihmisiä, jotka niitä tulevat asut-
tamaan, ja kirjoituksessaan Pallasmaa näkee tämän ongelmana. Esimerkiksi 
trendikkäiden ”miniasuntojen” ostajat ovat usein asuntosijoittajia, jotka vuokraa-
vat asunnon esimerkiksi opiskelijalle. Siispä asuntoa ei välttämättä suunnitella 
sen ostajalle, sillä lopulta asunnosta tekee itselleen kodin kolmas osapuoli. Suun-
nittelu tapahtuukin siis ikään kuin anonyymisti, ja siitä saattaa puuttua asukkaan 
toiveet mahdollistava joustavuus, jonka avulla hän pystyisi karanteenitilantees-
sakin yksilöimään asuntonsa mieleisekseen ja sellaiseksi, joka edistää hänen 
hyvinvointiaan.

Kun kotona vietetty aika kasvaa räjähdysmäisesti, olemme hiljalleen yhä tietoi-
sempia oman tilamme puutteista ja virheistä. Kun ihminen viettää pitkän aikaa 
katsellen samaa ympäristöä, hän kyllästyy siihen. Ihminen tuntee olonsa vapaam-
maksi, kun hän pystyy muokkaamaan ympäristöään mieluisakseen. (Chayka, 
2020.) Kuten aiemmin totesin, olen kokenut eri toiminnoille eritellyt tilat asunnos-
sani poikkeusarkea parantavaksi tekijäksi. Kuitenkin, kun pienessä asunnossa 
tilat ovat eriteltyjä, ne ovat luonnollisesti pienikokoisia. Kaikella on siis oma paik-
kansa, eikä tämä jätä tilaa asunnon muunteluun tai kalustamiseen eri tavoin. Esi-
merkiksi makuuhuone on kyseisessä asunnossa niin pieni, että sänky täyttää sen 
käytännössä kauttaaltaan. Laakso (2020, s. 85) summasi pienten asuntojen tila-
järjestelyjä käsittelevässä diplomityössään, että nyt paljon rakennettavien, pien-
ten yksiöiden ongelma on, että ne ovat usein tilallisesti joustamattomia, eivätkä 
kykene vastaamaan asukkaan tilatarpeisiin. Hänen mukaansa tämä puolestaan 
rajoittaa asunnon käyttötapoja. Onkin selvää, että tilallisesti joustamattomia mi-
niasuntoja ei esimerkiksi voi kalustaa eri tavoin. Tällaisessa tilanteessa ihminen 
ei ympäristöönsä kyllästyttyään välttämättä pysty muuntelemaan sitä mieluisak-
seen ja turhautuu.
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COVID-19-pandemia haastaa harkitsemaan, miten virusten esille tuomat asutta-
vuuden ongelmat saadaan ratkaistua niin tulevassa suunnittelussa kuin olemas-
sa olevissakin tiloissa (Megahed & Ghoneim, 2020, s. 2). Tässä kohtaa jousta-
vuudesta on hyötyä, ja kuten Laakso summasi, tällä hetkellä rakennettavat pienet 
asunnot ovat tilallisesti joustamattomia (Laakso, 2020, s. 85). Tämä voikin koitua 
poikkeusaikana ongelmaksi. Juuri erilaisiin tilanteisiin adaptoituvat tilat ovat pan-
demian aiheuttamien poikkeusaikojen aikana olleet tarpeen, kun kodin on tullut 
taipua aiempaa monipuolisempaan käyttöön. COVID-19 on todistanut, että jous-
tavuuden takaaminen mahdollistaa adaptoitumisen nopeasti muuttuviin tilantei-
siin paremmin, kuin joustamattomat ratkaisut (Megahed & Ghoneim, 2020, s. 4). 

Eri toiminnoille erotettavien tilojen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa suurta lattia-
pinta-alaa. Liikuteltavilla seinillä ja muilla tilanjakajilla asuntoa pystytään muok-
kaamaan vaivattomasti niin, että tiloja eriytetään hetkellisen tarpeen mukaan – 
näin esimerkiksi etäopiskelun ja -työnteon aikana voidaan erottaa tiloja toisistaan 
ja vastaavasti vapaa-ajalla mahdollistaa yhdessäolo ja saada yhtenäistä, avaraa 
tilaa harrastuksille. Esimerkiksi kuvassa 20 esitetty Rietveld-Schröder-talo voisi 
pandemian aikana toimia hyvin: päiväsaikaan jokainen asukas saa oman pienen 
tilan keskittyäkseen koulu- tai työtehtäviin ja illalla tilaa voidaan avata yhdessä-
oloa varten.

aula

kylpy lepo

oleskelu ja
ruokailulepo ja 

työnteko

lepo ja 
työnteko

wcwc
kylpy

oleskelu ja
ruokailu

aula

kylpy lepo

oleskelu ja
ruokailulepo ja 

työnteko

lepo ja 
työnteko

wcwc
kylpy

oleskelu ja
ruokailu

Kuva 20. Rietveld-Schröder-talo 
mukautuu erilaisiin toimintoihin 
liikuteltavin väliseinin. Ei mitta-
kaavassa.
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5  SOSIAALISET HAASTEET

Pandemia ja sen aiheuttama eristyneisyys luovat monia vaikutuksia ihmisten ter-
veyteen niin yksinasujien kuin perheidenkin kohdalla. Koti mielletään usein turva-
paikkana – eli sellaisena, jossa ihminen voi olla oma itsensä. Pallasmaa (1994, 
s. 16) toteaa, että vaikeissa elämäntilanteissa kodin rooli voi muuttua suojaisasta 
tukikohdasta vaaralliselta ja turvattomalta tuntuvaksi paikaksi. Kun pandemian 
myötä ihmisten tulisi eristäytyä koteihinsa, ilmenee ongelmia. Valtioneuvoston 
raportista (2020, s. 18) voidaan päätellä, että yksinäisyys ja siitä aiheutuvat on-
gelmat ovat uhkana etenkin ikääntyneiden ja yksinasuvien kohdalla, ja perheissä 
puolestaan pandemia on pahentanut entisestään sellaisten perheiden tilannetta, 
joissa ilmenee esimerkiksi väkivaltaa, alkoholismia tai huumeiden käyttöä.

Äkillisesti muuttuva tilanne vaikuttaa monella tapaa ihmisten elämänhallintaan. 
Karanteenin ja eristäytymisen aikana arki on muuttunut monien aktiivista ja sosi-
aalista elämää viettävien ihmisten näkökulmasta yksitoikkoiseksi (Lohiniva, Dub, 
Hagberg & Nohynek, 2020, s. 21). COVID-19-pandemian sosiaalisia haasteita ja 
mielenterveyteen liittyviä seurauksia on sen akuutin luonteen johdosta tutkittu 
niukasti, ja tutkimusta tarvitaan varmasti lisää. Yhdistyneet kansakunnat, eli YK, 
on kuitenkin jo varoittanut, että koronapandemiaa saattaa seurata globaali mie-
lenterveyspandemia. (Heinonen ym., s. 36.)
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Palaan aiemmin mainitsemaani Maslowin kehittämään tarvehierarkiaan. Pyra-
midin kahta alinta kerrosta, fysiologisia tarpeita ja turvallisuuteen liittyviä tarpei-
ta lukuun ottamatta muut pyramidin kerrokset liittyvät ihmisen psykologisiin ja 
sosiaalisiin tarpeisiin. Nämä kolme pyramidin huipun muodostavaa tasoa ovat 
yhteenkuuluvuuden ja rakastetuksi tulemisen tunteminen, arvonannon tarpeet 
sekä itsensä toteuttamisen tarpeet. Näiden tasojen tarpeiden toteutuminen on 
pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa eniten vaarassa, sillä esimerkiksi 
tunne yhteenkuuluvuudesta edellyttää tavallisimmin esimerkiksi yhteisöä. (Mas-
low, 1943, s. 370–393.) Tässä luvussa tarkastelen, millainen yhteys on asunnolla 
ja pandemian esille nostamilla sosiaalisilla haasteilla.

”Paitsi että koti on suojan ja järjestyksen 
symboli, se voi negatiivisissa elämänti-

lanteissa myös muuttua ihmiskurjuuden 
ilmentymäksi – yksinäisyyden, hylkäämi-

sen, hyväksikäytön ja väkivallan.” 
(Pallasmaa, 1994, s. 16)

5.1 YKSINÄISYYS PANDEMIAN LIEVEILMIÖNÄ

Maslowin (1943, s. 370–393) tarvehierarkian mukaan ihmisellä on tarve sosi-
aaliseen kanssakäymiseen, yhteisössä elämiseen sekä hyväksytyksi tulemiseen. 
Poikkeusaikoina näiden tarpeiden toteutuminen on monilla ihmisillä vaarassa. 
Vaara ei koske ainoastaan ikääntyneitä, joita sosiaalisen etääntymisen suosituk-
set koskevat rankimmin. Yksinäisyys lienee yksi suurimmista kriisiajan terveyden 
riskitekijöistä, ja koskee kaikkia ikäryhmiä. Yksinäisyydentunteella on Valtioneu-
voston raportin mukaan kytkös esimerkiksi masennukseen (Valtioneuvoston 
raportti, 2020, s. 22). Monet saattavat tuntea olonsa yksinäiseksi, kun työt ja 
opiskelu siirtyvät kotoa käsin hoidettaviksi, harrastukset jäävät tauolle ja ystävien 
tapaamista tulisi välttää.

Valtioneuvoston raportin (2020, s. 37) mukaan on todettu, että esimerkiksi vuon-
na 2003 ilmenneen SARS-epidemian aikana karanteeniin joutuneiden lasten 
riski kärsiä posttraumaattisesta stressistä nelinkertaistui. COVID-19-pandemian 
rajoitukset ovat aiheuttaneet sen, että sosiaaliset kontaktit rajoittuvat perheen 
sisälle. Näiden kontaktien laatu on riippuvainen perheiden kyvystä tukea lasta, 
joten eriarvoisuus korostuu kriisitilanteissa (Valtioneuvoston raportti, 2020, s. 
20). Harrastusten ja koulussa tapahtuvien kontaktien puute saattaa vähentää 
lapsen kontakteja ikätovereihinsa tai rajoittaa ne ainoastaan sosiaalisen median 
kanavien kautta tapahtuviin tapaamisiin. Tämä voi aikuisten perheenjäsenten tar-
joamasta seurasta huolimatta aiheuttaa yksinäisyydentunnetta. 
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Jo ennen COVID-19-pandemiaa Suomessa keskustelua on herättänyt ikääntyneen 
väestön yksinäisyys. Pandemian myötä myös Suomessa yli 70-vuotiata kehotettiin 
pysymään kodeissaan, ja välttämään kaikenlaisia kontakteja niin vieraiden, kuin 
läheistensäkin kanssa. Hoivakodit puolestaan sulkivat ovensa vierailta kokonaan. 
Valtioneuvoston raportin (2020, s. 63) mukaan ikääntyneiden karanteenin on to-
dettu lisänneen yksinäisyyden lisäksi myös fyysistä epäaktiivisuutta. 

Pandemianaikainen yksinäisyys koskee siis monia ikäluokkaan katsomatta. Voi-
daan pohtia, johdattaako pandemian aikainen tai sen jälkeinen yksinäisyys ih-
miset hakeutumaan toisten ihmisten luokse ja näin muuttaa asumisen ihanteita 
kohti sosiaalisen asumisen suuntaa. Suomessakin on suunniteltu ja toteutettu 
erilaisia sosiaalisen asumisen ratkaisuja, myös muille kuin opiskelijoille. Ongelma-
na näissä saattaa olla se, että pandemia voi rajoittaa asuntojen yhteisten tilojen 
käyttöä samalla tavalla kuin julkisia tiloja. Yksinasuminen on Suomessa tämän 
kandidaatintyön tekohetkellä varsin yleistä, mutta pandemian myötä asuinkump-
panien kanssa jaettujen asuntojen suosion nousu voisi olla perusteltua.

5.2 YKSINASUMINEN

Yksinasuminen ja sen lieveilmiöt ovat kaikessa yleisyydessään vaikeasti ym-
märrettävä ja runsaasti vaiettu ilmiö. Varmaa kuitenkin on, että yksinasumista 
ei tule suoraan yhdistää yksinäisyyteen. Yksin asumisesta huolimatta ihmisellä 
voi olla laaja sosiaalinen verkosto, eikä hän välttämättä koe oloaan yksinäiseksi. 
Yksinasumisen taustalla on lukemattoman suuri määrä erilaisia tekijöitä ja ihan-
teita. Erilaiset asumismuodot ja -toiveet ovat henkilökohtaisia, eivätkä kaikki ha-
lua asua yhdessä toisen tai toisten kanssa. Pandemian aiheuttama sosiaalinen 
etääntyminen muuttaa kuitenkin myös yksinasumisen dynamiikkaa; sosiaaliset 
kohtaamiset saattavat monien kohdalla olla riippuvaisia julkisista tiloista kuten 
puistoista, kahviloista, työpaikasta, ravintoloista tai koulusta. Kun nämä, ja kau-
punki asukkaidensa niin sanottuna ”olohuoneena” sulkevat ovensa, yksinasumi-
sen luonne muuttuu.

Ongelma tulee esille esimerkiksi sellaisen opiskelijan kohdalla, joka on muutta-
nut alkavien opintojen takia toiselle paikkakunnalle. Opiskelija ei välttämättä koe 
oloaan yksinäiseksi uudessa kaupungissa – hän saattaa onnistua löytämään it-
selleen hyviä ystäviä ja on päässyt luontevasti osaksi opiskelijajärjestöjä ja -toi-
mintaa. Pandemian tultua julkiset tilat kuitenkin suljetaan, ja opiskelijatoiminta 
keskeytetään. Opinnotkin siirtyvät täysin etäluentojen ja -harjoitusten muotoon. 
Näin opiskelijan sosiaaliset kontaktitkin saattavat rajautua minimiin – pahimmas-
sa tapauksessa vain etäyhteyksien varassa oleviin kontakteihin.

Helsingin asuntokannasta jopa 36 prosenttia on yksiöitä, ja yksiöt ja kaksiot kat-
tavat yhdessä 59 prosenttia osuuden koko pääkaupungin asuntokannasta. Hen-
kilöluvun perusteella jaoteltuina yksinasuvat kattavat jopa 49 prosenttia Helsingin 
asuntokunnista, ja kun katsotaan asuntotuotannon suuntaan, noin kolmannes 
uusista asunnoista on yksiöitä. Kolme viidestä uutena rakennetusta asunnois-
ta on puolestaan yksiöitä tai kaksioita. (Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa 
Helsingistä, 2019.) Yksinasuminen onkin siis varsin yleistä ja yksinasujia on yhä 
enemmän, mutta ilmiöstä tiedetään hyvin vähän (Tervo & Lilius, 2017).
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Borgin (2015) tutkimuksen mukaan 14 prosenttia yksinasuvista kokevat itsensä 
jatkuvasti tai usein yksinäiseksi. Saman tutkimuksen mukaan yksinasujat tunte-
vat itsensä useammin masentuneiksi, kuin muiden asuntokuntien edustajat. Li-
säksi tutkimuksen mukaan jopa 39 prosenttia yksinasuvista kokevat silloin tällöin 
masennusta, ja usein tai jatkuvasti masennusta koki 12 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneista. Borg totesi myös tutkimuksessaan, että monilla yksinasuvilla on 
usein haasteita osallistua yhteisöllisiin toimintoihin, joita heillä on tarjolla. (Borg, 
2015, s. 30.) COVID-19-pandemia on pahimmillaan tehnyt yhteisölliseen toimin-
taan osallistumisen liki mahdottomaksi. 

Lähdekirjallisuuden tietojen perusteella voidaan yleistää, että yksinasujat tunte-
vat olonsa yksinäiseksi keskimääräisesti useammin kuin perheelliset tai muut 
muiden ihmisten kanssa asuvat. On kuitenkin vielä epävarmaa, lisääkö pandemia 
yksinasujien yksinäisyyttä, ja kuinka paljon. Yksinäisyys on varmasti tapauskoh-
taista, ja toisaalta yksinasujien voidaan todeta olevan niin sanotusti tottuneempia 
sosiaalisten kontaktien vähyyteen, kuin muiden asuntokuntien edustajat. Psykolo-
gian tohtori, Bella DePaulo (2020) viittaa artikkelissaan Have People Living Alone 
Become Lonelier Since COVID-19?  Floridan yliopiston kyselytutkimukseen, jonka 
hieman yllättävänä tuloksena todettiin, etteivät yksinasuvat raportoineet lisään-
tynyttä yksinäisyyden tunnetta kevään 2020 aikana. Yksinasuvien yksinäisyys ja 
pandemian vaikutus siihen vaatii tulevaisuudessa lisää tutkimusta, jotta voidaan 
peilata niiden vaikutusta yksinasujien asumispreferensseihin.

5.3 SOSIAALINEN AHTAUS

Kuten luvussa 3 totesin, 1900-luvun alkupuoliskolla eräänä suosittuna asun-
tosuunnittelua ohjaavana periaatteena oli tilojen pitäminen toiminnallisesti ja ti-
lallisesti erillään. Tällä ei kuitenkaan pyritty ainoastaan puhtauteen ja hygieniaan, 
vaan lisäksi pyrittiin luomaan yksityisyyden rajoja asunnon sisällä. Näin saatiin 
säädeltyä asukkaiden välisiä kohtaamisia sekä heidän välisiä suhteitaan. Ajatel-
tiin, että näiden rajojen puuttuminen merkitsee sitä, että ihmiset ovat liian lähei-
sissä kosketuksissa keskenään, ja näin kotona altistutaan esimerkiksi tartunnoil-
le sekä henkiselle rappiolle. (Saarikangas, 1998, s. 7.) 

Siinä missä Tervon ja Liliuksen (2017) tutkimuksessa haastatelvien todettiin toi-
vovan kodiltaan lisää erilaisia huoneita, totesivat he yksinasumisen hyväksi puo-
leksi vapaan ja itsenäisen, oman näköisen elämän elämisen. Ahtaus voidaankin 
määritellä eri tavoin; yksinasujalle ahtaus tarkoittaa sitä, että oma asunto on neli-
öiltään pieni, mutta useiden ihmisten kanssa asuvat kokevat ahtauden kokemuk-
sen syntyvän muista ihmisistä. (Tervo & Lilius, 2017.) 

Aiemmin tässä kandidaatintyössä totesin, että yksinasuvat ovat pandemian aika-
na olleet muihin asuntokuntiin nähden suuremmassa vaarassa kokea yksinäisyy-
dentunnetta ja masennusta. DePaulo (2020), kuitenkin varoittaa nopeiden joh-
topäätösten tekemisestä – hän on puolestaan huolissaan niistä, jotka eivät asu 
yksin ja joutuvat jatkuvasti olemaan muiden ihmisten ympäröimänä. Pandemian 
aiheuttama koteihin sulkeutuminen onkin luonut kitkaa perheenjäsenten välillä, 
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ja tämä on näkynyt esimerkiksi perheväkivaltatapausten määrän nousuna (esim. 
Lohiniva ym., 2020; Valtioneuvoston raportti, 2020). Yksityisyyden puute saattaa-
kin esiintyä esimerkiksi ahdistuksena, joka mahdollisesti heijastuu muihin ympä-
rillä. 

Kun iso osa suomalaisista COVID-19-pandemian myötä siirtyi työskentelemään ja 
opiskelemaan kotoa käsin, edessä olivat uudet haasteet, jotka asettivat esimerkik-
si keskittymiskyvyn, työrauhan ja yksityisyyden koetukselle. Saarikankaan (2002, 
s. 81) mukaan 1900-luvun puhtauden estetiikassa oma ja puhdas nivottiin tiu-
kasti yhteen. Tähän ei liittynyt ainoastaan oman kodin yksityisyys ulkomaailmaan 
nähden, vaan myös kodin sisäisten rajapintojen määrittely asukkaiden välille. 
Vielä 1800–1900 vuosisadan vaihteessa oli tavallista, että perheenjäsenet nuk-
kuivat samassa tilassa myös tilavammissa asunnoissa.  Läntisessä Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa luotiin kuitenkin hiljalleen ihanne hygieeniselle perheasunnolle. 
Ihanteen periaatteiden mukaan makuuhuoneita tulisi siinä olla vähintään kolme: 
yksi vanhemmille, yksi perheen tytöille ja yksi pojille. Hygieenisen perheasunnon 
rajojen asettamisen taustalla oli paitsi tartuntojen leviämisen rajoittaminen, myös 
yksityisyys. Tarkemmin sanottuna yksityisyydellä tarkoitettiin asukkaiden keski-
näisten suhteiden kontrollointia ja luonnottomien, ennenaikaisten sukupuoliviet-
tien kehittymisen rajoittamista. (Saarikangas, 2002, s. 82.) 

Yksityisyys ja mahdollisuus yksinoloon on edellytys yksilön osallistumiseen yhtei-
söön ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Pandemia haastaa asukkaan yksityisyy-
den sellaisissa asunnoissa, joissa jokaiselle asukkaalle ei esimerkiksi ole omaa 
makuuhuonetta. Yksityisyys saattaa nousta ongelmaksi myös etäopiskelun ja etä-
työn kohdalla, kun keskittymistä vaativa toiminta saattaa häiriintyä asuinympä-
ristön hälyn seurauksena. Luvussa 4 käsittelin tilallista ahtautta ja tilojen jäsen-
tämistä niin, että ne poikkeustilanteessakin tukevat vuorokausirytmin ja rutiinien 
ylläpitämistä. Myös yksityisyyden ja työrauhan näkökulmasta voidaan puolustaa 
ylimääräisen huoneen suosion kasvua tulevaisuudessa, kun esimerkiksi etätyös-
kentely voi pandemian aiheuttaman digiloikan seurauksena vakiintua pandemian 
jälkeisenäkin aikana.

On hyvä huomata, etteivät kokemukset ko-
teihin eristäytymisestä ole ainoastaan nega-
tiivisia. Edellisessä alaluvussa mainitsemani 
Floridan yliopiston tutkimuksen perusteella 
todettiin, että vastaajat olivat poikkeukselli-

sen kevään aikana oikeastaan saaneet osakseen enemmän sosiaalista ja emoti-
onaalista tukea, kuin mitä he ennen pandemiaa olivat saaneet (DePaulo, 2020). 
Myös esimerkiksi Lohinivan ym. haastattelututkimuksessa (2020, s. 19) kävi ilmi, 
että osa vastaajista kokivat karanteeniajan lähentäneen perheenjäsenten välejä. 
Tämä johtui siitä, että heillä oli tavallista enemmän aikaa viettää yhdessä. Kun 
perheen vanhemmat ovat siirtyneet etätöihin ja lapset etäkouluun, saattaa perhe 
esimerkiksi lounastaa yhdessä, ja näin luoda aivan uudenlaisia rutiineja.

”Me ollaan lähennetty toisiamme tämän 
yhteisen kokemuksen myötä.”
(Mies, lapseton pariskunta)
(Lohiniva, Dub, Hagberg & Nohynek, 2020, s. 19)
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6  LAAJENNETUN ASUNNON 
 LAATUTEKIJÄT
Aiemmin tässä kandidaatintyössä esitin 1900-luvun käsityksiä terveestä ja pa-
rantavasta kodista. Esimerkiksi Terveydenhoitolehdessä vuonna 1897, korostet-
tiin asunnon laatutekijöitä keskeisinä vaikuttajina ihmisten hyvinvointiin. Näitä 
olivat esimerkiksi valoisuus, kodin miellyttävyys, kodikkuus, kauneus ja läheinen 
suhde ympäröivään luontoon. Vaattovaara toteaa, että COVID-19-pandemian si-
toessa ihmiset koteihinsa ja rajoittaessa ihmisten globaalia liikehdintää, tulee 
asuinympäristön laadun tarkastelusta entistäkin tärkeämpää (Heinonen ym., 
2020, s. 182–184). Väitöskirjassaan maisema-arkkitehti Eija Hasu esittelee kä-
sitteen laajennettu koti, jolla hän viittaa kodin vaikutuspiiriin sen seinien ulkopuo-
lella – käsite hänen mukaansa korostaa myös kodin prosessuaalisuutta. (Hasu, 
s. 34.) Tässä luvussa käsittelen sellaisia laajennetun kodin laatutekijöitä, jotka 
pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana nousevat uudella tavalla esille, 
ja joiden ihanteisiin pandemian vaikutukset voisivat tulevaisuudessa heijastua.

”Asunto muuttuu kodiksi prosessina, jonka edetessä myös pi-
hapiiri, kortteli ja lopulta myös laajemmat alueet liittyvät osaksi 

asukkaan kodin kokemusta. Mitä laajempi kodin kokemus on, sitä 
voimallisemmin asukas kokee ympäristön muutokset.” 

(Hasu, 2017, s. 34.)
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6.1 VALO JA PUHTAUS

Valo alitajuisesti ja kulttuurillisesti yhdistetään usein puhtauteen. Bakteerien ja 
virusten vastainen taistelu oli ja on edelleen ihmissilmälle näkymätöntä, joten au-
ringonvalon rooli ei 1900-luvun alun puhtauden estetiikassa rajoittunut ainoas-
taan oletukseen siitä, että se tappaa bakteereja – auringonvalon katsottiin teke-
vän näkymättömästä näkyvää, toisin sanoen paljastavan epäpuhtaudet. 

Kuten tutkielman historiaosiossa totesin, 1900-luvun alussa tuberkuloosin ja 
espanjantaudin jyllätessä Suomessa kiinnitettiin runsaasti huomiota asunnon 
puhtauteen. Koska bakteerit ja virukset eivät ole paljaalle silmälle näkyviä, tuli 
tavallisten ihmisten tyytyä poistamaan sellaisia epäpuhtauksien merkkejä, jotka 
näkyivät. Tämä tarkoitti näkyvän lian ja pölyn eliminoimista sekä sellaisten tilojen 
tavoittelua, jotka näyttivät, tuoksuivat ja tuntuivat puhtailta. Valon suhteen pyrit-
tiin eliminoimaan häikäisevää valoa, jotta silmät eivät väsyisi ja tämä puolestaan 
heikentäisi ihmisten työkykyä. (Heikinheimo, 2016, s. 62.) Saarikankaan mukaan 
(2002, s. 84) modernismin ajan asuntoarkkitehtuurissa auringonvalo saikin jopa 
raitista ilmaa suuremman merkityksen. Auringonvalo ja sen terveellisyys sekä 
puhtaus nähtiin vastakohtana pimeille ja ahtaille ”slummeille”, jotka puolestaan 
yhdistettiin likaan, rappioon ja sairauteen. Auringonvalon asemaa ja merkitystä 
ajan asuntosuunnittelussa kuvastaakin se, että siitä on paikoin käytetty nimitystä 
heliotrooppinen eli aurinkoa kohti kääntyvä arkkitehtuuri.

Kuva 21. Paimion parantolan ruo-
kasalissa luonnonvalo saavuttaa 
huoneen sen perälle asti.
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Valoisuus yhdistettiinkin usein puhtauteen, kuten jo aiemmin siteeraamastani 
”Syöpäläiset eivät siedä vetoa, valoa ja puhtautta” -lainauksessa todettiin. Alvar 
ja Aino Aallon Paimion parantolan suunnittelussa valo-olosuhteisiin kiinnitettiin-
kin erityistä huomiota: jos tarkastellaan ruokasalia huomataan, että auringonvalo 
saavuttaa jopa salin pohjoisimman nurkan. Potilashuoneet asemoitiin etelä-kaak-
ko -suuntaisesti niin, että niihin saatiin suunnattua aamupäivän aurinko. Raken-
nuksen runkosyvyys pidettiin sellaisena, että luonnonvalo saavuttaa rakennus-
rungon mahdollisimman syvälle koko rakennuksessa.

Auringonvalon todettiin siis liittyvän saumattomasti terveyteen ja hyvinvointiin, 
joten periaatteet otettiin osaksi kaupunki- ja asuntosuunnittelua. Ryhdyttiin kiin-
nittämään erityisesti huomiota siihen, miten rakennukset sijaitsevat suhteessa 
toisiinsa. Lisäksi keskeisiä periaatteita asunnon sisällä olivat ikkunoiden riittävän 
suuri koko ja oikeanlainen sijoittelu. Periaatteiden tavoitteina oli ennen kaikkea 
maksimoida auringonvalo asunnossa ja sen huoneissa niin, että eri toiminnoille 
varatut tilat saavat runsaasti valoa juuri niiden käyttöaikoina. (Saarikangas, 2002, 
s. 96–98.)

Käsitys auringonvalon parantavasta voimasta on muuttunut sitten 1900-luvun 
alun, mutta luonnonvalolla on todistettu olevan vaikutus niin ihmisten psyykki-
seen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin monella tavalla. Veitchin, Galasiun ja Chris-
toffersenin mukaan asunnon ikkunat edistävät palautumista stressaavista ko-
kemuksista tarjoamalla näkymän ulos (Veitch, Galasiu, Christoffersen, 2013, s. 
171). Tutkimuksen mukaan valoaltistus kotona vaikuttaa asukkaiden mielialaan 
ja valppauteen positiivisella tavalla; suuri valoaltistus päivän aikana lisää myön-
teistä mielialaa, vähentää kipua ja edesauttaa tasaista sosiaalista kanssakäymis-
tä. Lisäksi samassa tutkimuksessa löydettiin yhteys valon ja ikkunoiden sekä syk-
keen ja verenpaineen välillä – luonnonvalolla ja näkymillä ulos on näitä laskeva 
vaikutus. (Veitch, Galasiu, Christoffersen, 2013, 174-176.)

Vaattovaaran mukaan esimerkiksi uudisrakentamisessa rakennusten runkosyvyy-
det ovat kasvaneet, ja tämä on pakottanut sellaiseen tilanteeseen, että osassa 
uudisasunnoista ei ole kaikissa asuinhuoneissa ikkunoita (Heinonen ja muut, 
2020, s. 183). Rahallisten ja poliittisten tavoitteiden ajamina monet uudisraken-
nukset ovat syvärunkoisia, niiden kerroskorkeudet ovat suhteellisen matalia ja 
asunnot avautuvat vain yhteen suuntaan. Nämä seikat johtavat siihen tilantee-
seen, että vain pieni osa asunnosta saa riittävästi valoa päivän aikana. Jos verra-
taan näitä seikkoja 1900-luvun alun heliotrooppiseen arkkitehtuuriin, vaikuttavat 
taustalla hyvin erilaiset tekijät ja periaatteet. Siinä missä 1900-luvun alkupuo-
lella haluttiin maksimoida auringonvalo asunnossa esimerkiksi runkosyvyyden, 
rakennuksen suuntaamisen ja rakennusten välisten suhteiden keinoin nyt tavoi-
tellaan tiivistä, paikoin korkeaa ja tehokasta kaupunkirakennetta. Toisinaan tämä 
tapahyvalo-olosuhteiden kustannuksella. Paimion parantolan kohdalla tilanne oli 
päinvastainen; ennennäkemättömän suuret ikkunapinnat koituivat haastaviksi 
esimerkiksi rakennuksen lämmityksen kannalta, mutta auringon parantavan voi-
man katsottiin olevan niin tärkeää, ettei teknisten haasteiden koettu olevan liian 
merkittäviä. 
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Niin ikkunoiden energiatehokkuus kuin käsitys auringon parantavasta voimasta 
on toki tieteen keinoin muuttunut vuosisadan kuluessa, mutta yhtä mieltä ollaan 
edelleen siitä, että luonnonvalo vaikuttaa positiivisesti asunnon viihtyvyyteen, 
asuttavuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Jo aiemmin tässä kandidaatintyössä 
olen pohtinut, nostaako COVID-19-pandemia uudestaan pintaan asumisen hyvin-
voinnin ja turvallisuuden ihanteita. Jos näin on, voidaan pohtia heijastuuko näiden 
vaikutus asuinrakennusten aukoitukseen sekä rakennusten välisiin etäisyyksiin. 
Taustalla tähän voisi toimia mielikuvat auringonvalon parantavasta vaikutukses-
ta. Muuttuuko tämän myötä uudisrakennusten runkosyvyys kapeammaksi, vai 
jatkaako tehokkuuden ihannointi voittokulkuaan? Ryhdytäänkö asuinrakennuk-
sia sijoittelemaan kaupunkeihin väljemmin niin, että ne eivät varjosta toisiaan? 
Kääntyvätkö uudet rakennukset tulevaisuudessa kohti aurinkoa 1900-luvun heli-
otrooppisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti?

6.2 SUHDE LUONTOON

COVID-19-pandemian aikana ihmisiä on kehotettu ottamaan toisistaan etäisyyttä 
ja välttämään etenkin julkisia sisätiloja. Lisäksi esimerkiksi kirjastot, ravintolat ja 
liikuntapaikat sulkivat ovensa keväällä 2020. Millaista ajanvietettä ihmiset kek-
sivät, kun nämä mahdollisuudet rajoitusten tai karanteenin takia poissuljetaan? 
Monet suomalaiset ovat suunnanneet luontoon ja luonnonpuistoihin.

Haahtelan ym. (2016, s. 20–21) mukaan ympäristön vaikutuksilla nähdään yh-
teys ihmisen immuunijärjestelmään, sillä ihmisen elimistö kohtaa jatkuvasti sille 
vieraita biohiukkasia sekä valkuaisaineita. 2020-luvulla useampi ihminen asuu 
kaupunkiympäristössä kuin koskaan aiemmin. Laajalti kaupungistunut ympäris-
tö ja ihmisten uudet elintavat ovat saaneet aikaan sen, että ihmiskehon luon-
tainen mikrobisto on köyhtynyt ja yksipuolistunut. Tämä puolestaan heikentää 
vastustuskykyä ja lisää tulehdustautien riskiä. Kun ihmisen immuunijärjestelmä 
on tasapainossa, se kykenee erottamaan vaaralliset hiukkaset vaarattomista, 
sekä vieraat hiukkaset kehon omista. Kaupungeissa asuvilla ihmisillä on havait-
tu viitteitä vähäisestä, pitkäaikaisesta tulehdustilasta, 
jolloin immuunijärjestelmä on varuillaan, vaikka tämä 
ei ole tarpeen. (Haahtela ym., 2016, s. 20–21.) Biodi-
versiteettihypoteesin mukaan hygienian lisääntyminen 
sekä biodiversiteetin kaventuminen ovat vähentäneet 
ihmisten altistusta mikrobeille, jotka vaikuttavat im-
muunijärjestelmän kehitykseen (Puhakka ym., 2019, 
s. 106). 

WHO, eli Maailmanterveysjärjestö, suositteli alkoholipohjaisen käsien desinfek-
tioaineen käyttöä yhtenä keinona COVID-19-taudilta suojautumiseen. Käsien 
desinfektioaineiden pitkittyneellä, säännöllisellä käytöllä on kuitenkin todistettu 
olevan vaikutus yksilön immuniteettiin, sillä desinfektointiaine ei tapa ainoastaan 
haitallisia mikrobeja, vaan tuhoaa samalla ihon omia, suojaavia bakteereja (esim. 
Tukes). Kun pandemian myötä on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota hygie-
niaan ja puhtauteen, syntyy vaara ”ylihygieniasta”. Kuten totesin aiemmin, kau-
punkiympäristöjen ongelmat immuunijärjestelmälle ovat jo ennen COVID-19-pan-
demiaa tutkimusten perusteella havaittuja. Pandemian lisäämä hygieenisyys 

”Biodiversiteettihypoteesin perusteella kos-
ketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa 
ihmiskehon mikrobiomia, vahvistaa immuu-
nitasapainoa ja suojaa sairauksilta” 
(Haahtela ja muut, 2016, s. 21)
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vähentää tartuntariskiä tautia vastaan, mutta sillä on varjopuolensa, eli ihmisen 
luontaisen mikrobiston köyhtyminen. Luontokosketukseen tulisi siis kaupungeis-
sa kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja tämä saattaa myös vaikuttaa siihen, 
miten ja missä ihmiset haluavat asua. 

Luonnon on sen monimuotoisen mikrobikannan tarjoamien hyötyjen lisäksi to-
dettu parantavan mielialaa, lievittävän stressiä sekä parantavan keskittymistä ja 
tarkkaavaisuutta (Puhakka ym., 2019, s. 106). Tervon ja Liliuksen (2017) toteut-
taman haastattelututkimuksen perusteella monen yksinasujan olennaisimpana 
toiveena asuntoonsa liittyen olikin oma parveke. Siispä kysyntää henkilökohtai-
selle ulkoilumahdollisuudelle on todettu olevan jo ennen COVID-19-pandemiaa, 
ja pandemia luultavasti vain kasvattaa tätä. Kuitenkin vuoden 2016 asukasbaro-
metritutkimuksessa oma piha sijoittui asunnon tai asuinalueen valintatekijöiden 
listalla vasta sijalle 21 lukuarvolla 3,6. Edelle kirivät esimerkiksi oma sauna (3,7) 
ja oma autopaikka (4,0). Kuitenkin vastaajat arvostivat luonnonläheisyyttä, sillä 
sen sijoitus listalla oli yhdeksäs lukuarvolla 4,1. (Strandell, 2017, s. 94.) Ihmiset 
eivät siis välttämättä koe tarvitsevansa omaa pihaa, mutta toivovat silti asuvansa 
luonnon äärellä.

Parveke tai yksityinen piha kuitenkin mahdollistavat turvallisen ulkotiloissa oles-
kelun jopa karanteenissa. Monet myös kokevat esimerkiksi puutarhanhoidon 
rauhoittavana, ja voikin olla, että COVID-19-pandemian myötä niin ruoka- kuin 
muidenkin kasvien kasvattamisen suosio kasvaa. Urbaanin viljelyn suosio on ol-
lut kasvussa viime vuosina, ja pandemia saattaa vauhdittaa myös tätä ilmiötä. 
Urbaani viljely ei rajoitu ainoastaan kukkapenkkeihin ja -ruukkuihin parvekkeella, 
vaan pandemia on lisännyt ihmisten kiinnostusta omavaraisuutta ja oman ravin-
non tuottamista kohtaan. Syötävien ja syötäväksi kelpaamattomien kasvien kas-
vattaminen parvekkeilla ja terasseilla parantavat ruoan saatavuuden varmuutta, 
tuovat helpotusta ilmastokriisiin ja vähentävät asukkaiden stressiä. (Megahed & 
Ghoneim, 2020, s. 4–5.)

COVID-19-pandemia on saanut arkkitehdit ja tulevaisuudentutkijat visioimaan 
tulevaisuuden koteja, ja näin on tehnyt myös arkkitehti Sergey Makhno. Artikke-
lissaan Makhno estimoi, että tulevaisuudessa rakennukset tulevat olemaan yhä 
itsenäisempiä, ja ne saattavat tuottaa niin käyttäjien tarvitseman energian kuin 
puhtaan vedenkin. Makhno näkee myös mahdollisena, että niin sanottu ”turva-
verkko” esimerkiksi lämmityksen ja sähkön tuotannon suhteen saattaa yleistyä 
tulevaisuudessa – tästä Makhno nimeää esimerkeiksi takkojen ja generaattorien 
suosion mahdollisen kasvun. (Makhno, 2020.) Omavaraista tulevaisuuskuvaa 
voidaan perustella sillä, että COVID-19-pandemiasta aiheutuneet toimet ovat he-
rättäneet asukkaissa pelkoa vielä tiukemmista rajoituksista. Totaalisessa sulkeu-
tumistilassa omavaraisuus onkin varmasti etu.
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6.3 IHANTEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ

Tarttuvat taudit muuttavat ihmisten käsitystä ja mieltymyksiä siitä, miten he suh-
tautuvat kaupunkiin ja maaseutuun. Esimerkiksi tuberkuloosin takia 1900-luvun 
alkupuolella kaupungin ja maaseudun väliseen asetelmaan suhtauduttiin kah-
tiajakoisesti; toisaalta maaseutu koettiin vulgaariseksi, epähygieeniseksi sekä 
siveettömäksi, ja toisaalta modernistiset, parantolamaiset kodit aiheuttivat kau-
punkivihamielisyyttä. Vastareaktiona tähän syntyi ihailu puhtaasta ja luonnonlä-
heisestä asumisesta, jolloin maaseutu koettiin positiivisessa valossa puhtaana 
pidetyn luonnon läheisyyden ansiosta. (Saarikangas, 1998, s. 9.)

COVID-19-pandemia on koetellut rankimmin suuria, tiheitä kaupunkeja, ja täysin 
ymmärrettävistä syistä – tiiviissä kaupungissa ihmiset ovat luonnollisesti tiiviisti 
tekemissä keskenään. Kuluneina vuosikymmeninä kaupungistumisen myötä suo-
malaiset asuvat yhä useammin kaupungeissa ja maaseutu autioituu. Poikkeuso-
lojen myötä tulevaisuudentutkijat Pouru, Lakkala ja Vähäkari esittävät kirjoituk-
sessaan Koronakriisi haastaa kaupungistumisen paradigman, että tähän saattaa 
tulla jyrkkä suunnanmuutos. Kirjoittajien mukaan pandemia on jälleen osoittanut 
kaupunkien heikot kohdat, ja palveluiden sulkeutumisen myötä niiden vetovoima 
on heikennyt. (Pouru ja muut, 2020.) Asuinpaikka onkin mahdollisesti valittu käy-
tännöllisen sijainnin perusteella läheltä koulua, työpaikkaa ja palveluja. Nyt kun 
esimerkiksi keväällä koulut sulkivat ovensa ja yhä useampi siirtyi työskentelemään 
kotoa käsin, sijainnin valinnassa painavat tekijät saattavat muuttua. Kirjoituksen 
mukaan ihmiset saattavat poikkeusaikojen myötä alkaa enemmän haaveilemaan 
omavaraisesta ja väljemmästä arjesta luonnon äärellä. Kirjoittajat huomauttavat, 
että esimerkiksi Ranskassa kaupungistumisen on jo havaittu pysähtyneen. (Pouru 
ja muut, 2020.) Voidaankin pohtia, synnyttääkö pandemia Suomessa uuden ”Nur-
mijärvi-ilmiön” tai kenties laajempaakin muuttoliikettä maaseudulle läpi Suomen.

Pandemia pakotti ihmiset omaksumaan uutta teknologiaa nopeasti ja ottamaan 
niin sanotun ”digiloikan”. Muutos tapahtui vain muutamassa viikossa COVID-19 
-pandemian puhjettua. Älylaitteiden rooli muuttui yhä enemmän osaksi arkea 
työnteon ja koulunkäynnin muuttumisen myötä. Odotettavissa on, että tämä 
loikka ei ainakaan kauttaaltaan unohdu COVID-19 rokotteen kehittämisenkään 
myötä, vaan on todennäköistä, että osa toiminnoista siirtyy pysyvästi sähköiseen 
verkostoon (Heinonen ja muut, 2020, s. 186). Digiloikka ja virtuaalimaailma ovat 
saaneet aikaan myös sen, että kotona ollaan yhtä aikaa sekä läsnä, että poissa. 
Tämä saattaa vaikuttaa asunnon merkitykseen kahdella tavalla; virtuaalimaail-
man merkityksen korostuttua varsinainen koti ei ehkä merkkaa enää niin paljon 
kuin ennen, ja toisaalta virtuaalimaailmakin vaatii siihen osallistumisen mahdol-
listamiseksi sille soveltuvan, fyysisen tilan. (Juntto ja muut, 2010, s. 256.) Yhä 
useampi saattaa tulevaisuudessa tehdä ison osan työtehtävistään kotoa käsin. 
Tämä ikään kuin ”laajentaa” yksilön maailmaa, kun etätöitä voi tehdä yhtä hyvin 
viiden, kuin viidensadan kilometrin etäisyydeltä varsinaisesta työpaikasta. Tällai-
sessa tilanteessa asuinpaikkaa harkittaessa työmatka ei ehkä olekaan niin pai-
nava tekijä, kuin mitä se ennen on ollut. Näin edellä mainittu väljyys sekä luonnon 
rauha saattavat ohjata asuinpaikan valintaa enemmän kuin ennen ja maaseutu 
kutsua yhä useampia suomalaisia. 
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Samoista syistä digiloikka saattaa edesauttaa myös monipaikkaisuutta. Pande-
mia lisäsikin entisestään kesämökkien ja kakkoskotien suosiota, kun esimerkiksi 
keväällä 2020 monet suomalaiset jättivät kaupunkikotinsa ja matkustivat pande-
mian ajamina mökeilleen. (Pouru ja muut, 2020.) Juntto estimoi jo vuonna 2008, 
että monipaikkaisuus tai monikotisuus tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Il-
miössä on taustalla myös monta pandemiasta riippumatonta tekijää, esimerkiksi 
avioerojen määrän kasvu, pendelöinnin lisääntyminen sekä vapaa-ajan asuntojen 
suosion kasvu. Pandemialla saattaa kuitenkin olla ilmiötä vauhdittava vaikutus. 
Junton (2008, s. 88–89) mukaan on ristiriitaista, että suomalaiset asuvat suh-
teellisen ahtaasti, mutta kesäasuntojen suosio on kuitenkin suurta. Yleistäen 
taustalla on suomalaisten rakkaus luontoa kohtaan, kaupunkiasuntojen korkea 
hintataso sekä se, että kaupungissa asukas voi suhteellisen vähän vaikuttaa ym-
päristöönsä. Näin kakkosasunto saattaa tuntua ”vapauttavalta” ajatukselta, jossa 
usein näkyvät ajan kerrostumat ja jossa ihmisellä on tilaa ja vapautta muokata 
ympäristöään mieleisekseen.
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on ollut tarkastella, miten aiemmat epidemiat 
sekä pandemiat ovat muovanneet asumisen ihanteita. Lisäksi tutkielman tavoit-
teena on ollut peilata tätä tietoa tuoreisiin COVID-19-pandemiasta tehtyihin tut-
kimuksiin, artikkeleihin ja ennusteisiin. Näiden avulla olen tavoitellut asumisen 
tulevaisuuden kehityslinjojen hahmottamista. Kuvaan 22. olen koonnut tutkielma-
ni aikana tekemiäni havaintoja. Kuvassa oranssilla värillä on lähdekirjallisuuden 
perusteella ja polkuriippuvuuksia hyödyntäen tekemiäni ”ennusteita” asumisen 
tulevaisuudesta COVID-19-pandemian jälkeen. On hyvä huomata, että tutkimus-
tiedon saatavuus COVID-19-pandemian vaikutuksista on aiheen akuutin luonteen 
takia vielä niukkaa. Lisäksi tulevaisuudentutkimisen haastavan luonteen takia te-
kemiäni päätelmiäni ei voida pitää eksakteina tai arvoneutraaleina. Aihe vaatiikin 
varmasti lisää tutkimusta jatkossa.

Tutustumani lähdekirjallisuus osoittaa, että tuberkuloosi vaikutti merkittävästi 
modernin asunnon muovaantumiseen 1900-luvun alussa. Tarttuvien tautien vai-
kutus näkyy ihanteissa monella tapaa: pyrittiin tilojen eriyttämiseen omille toi-
minnoilleen, ihannoitiin väljyyttä niin kaupunkitilassa kuin asunnoissakin ja ta-
voiteltiin puhtautta hohtavaa yleisilmettä asunnoissa (Saarikangas, 2002, s. 91). 
Ihanteet kiteytyvät puhtauden estetiikaksi kutsuttuun 1900-luvun alkupuolella 
syntyneeseen ajattelutapaan. Moderni arkkitehtuuri sellaisena kuin tunnemme 
sen nyt, saattaisi olla hyvin erilainen ilman tarttuvia tauteja. Tämän opinnäytetyön
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tekohetkellä elämme samankaltaisissa olosuhteissa kuin 1900-luvun alkupuo-
lella siinä mielessä, että rokotetta tai täydellisen tehokasta lääkehoitoa CO-
VID-19-tautiin ei ole vielä otettu laajamittaisesti käyttöön. Taudilta suojautuminen 
nojaa siis kansalaisten toimintaan: hyvään hygieniaan, turvaväleihin sekä turva-
varusteisiin. Puhtaasti polkuriippuvuutta tulkiten voitaisiin siis ennustaa, että sa-
mankaltaiset asumiseen ja puhtauteen liittyvät arvot nostavat suosiotaan, kuin 
1900-luvun alussa.

Lähdekirjallisuuden perusteella sosiaalinen etääntyminen ja karanteeni aiheutta-
vat monia haasteita, esimerkiksi ahtauden kokemusta, yksinäisyyttä, vuorokausi-
rytmin häiriöitä sekä haasteita erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan (esim. Valtio-
neuvoston raportti, 2020). Tiukentuneet esteettömyysvaatimukset ja muuttuneet 
sekä osin unohdetut terveellisen asunnon periaatteet näkyvät uudisasuntotuotan-
nossa niin, että kylpyhuone ja eteinen vievät asunnosta aiempaa enemmän tilaa 
paikoin tilojen jäsentelyn kustannuksella. Näin esimerkiksi uusissa yksiöissä ei ole 
tavatonta, että sängyn voidaan katsoa sijaitsevan keittiötilassa. Tuoreiden lähteet 
(esim. Megahed & Ghoneim, 2020; Chayka 2020) näkevät pienet ja joustamatto-
mat tilaratkaisut pandemian aikana ongelmallisina, sillä ne eivät mukaudu nopeasti 
muuttuviin käyttötarkoituksiin riittävästi, eivätkä tue asukkaiden vuorokausirytmiä 
ja rutiineja poikkeusaikana. Tämä voisi heijastua asumisen ihanteisiin väljempien 
asuntojen suosion nousuna sekä tilojen eriyttämisenä. Lisähuone voisi toimia 
esimerkiksi työhuoneena ja helpotuksena sosiaalisen ahtauden kokemukseen.

ETÄTYÖ
ETÄOPISKELU

työhuone, huomio 
 äänieristykseen.

DIGILOIKKA
töitä voi tehdä myös kaukana 

varsinaisesta työpaikasta

yksityisyyden ja työrauhan puutteet

monipaikkaisuus,
kaupungistumisen 

hidastuminen

SOSIAALINEN 
ETÄÄNTYMINEN/

KARANTEENI

tunne ahtaudesta, pitkästyminen, 
toiminnot vaikea erottaa toisistaan, 

yksinäisyys,
vuorokausirytmi ja rutiinit

väljemmät asunnot,
ylimääräinen huone,

toimintojen eriyttäminen ja järjestäminen, 
yhteisöllisen asuminen suosion kasvu 

tai vastaasti oman tilan kaipuu.

LUONTOSUHDE
SOSIAALISEN ETÄÄNTYMISEN/

KARANTEENIN AIKANA

luontosuhteen ylläpitäminen 
sosiaalisesta etääntymisestä 

huolimatta

oman pihan ja parvekkeen 
suosion nousu, ihanteellinen 

asunto luonnon lähellä,
omavaraisuus

PANDEMIAN HERÄTTÄMÄT 
MIELIKUVAT

pyrkiminen tartunnan välttämiseen

hygienia, asunnon puhtaus ja siisteys
luonnonvalon ja vaaleiden pintojen ihailu.

Asuinympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden arvojen nousu.

HAASTE/MAHDOLLISUUS
MUUTOS ASUMISEN 

IHANTEISSAILMIÖ

Kuva 22. Taulukkoon on listattu pandemian aikana 
esille nousseita ilmiöitä, haasteita sekä niiden 
mahdollisia seurauksia asumisen ihanteille.
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Heinonen ym. (2020) toteavat, että COVID-19-pandemian aikana tehty digiloik-
ka ei tule unohtumaan pandemian päätyttyä, vaan esimerkiksi etätyö tulee va-
kiinnuttamaan asemaansa entisestään. Myös digiloikka voisi toimia perusteena 
puolustamaan väitettä työhuoneen yleistymisestä asumispreferenssejä ajatellen. 
Etätyön kautta voidaan pohtia myös monipaikkaisuuden yleistymistä, kun töitä voi 
tehdä myös kaukana varsinaisesta työpaikasta. 

Tutkielmassa pohdin myös luontosuhdetta sekä oman pihan ja parvekkeen mah-
dollista suosion nousua pandemian myötä. COVID-19-pandemian aikana luon-
nonläheisyyden ihannointi on näkynyt ainakin mökkeilyn suosion entistäkin suu-
rempana kasvuna, kiinnostuksena retkeilyyn sekä luonnon- ja kansallispuistojen 
ruuhkautumisena. Seuraavan asukasbarometrin näkökulmasta on kiinnostavaa 
nähdä, nostavatko luonnonläheisyys sekä oma piha sijoitustaan valintatekijöiden 
listalla. Yhdessä etätyön mahdollistaman vapauden kanssa voidaan myös pohtia, 
hidastaako luonnonläheisyyden ihannoiminen pandemian myötä kaupungistu-
mista ja maaseudun autioitumista tulevaisuudessa.

Luonnonvaloa käsittelevässä luvussa esille nousi se, miten modernismin ter-
veellisen asunnon ihanteet ohjasivat kohti väljää ja aurinkoa kohti suunnattua 
rakennusten sijoittelua. Puolestaan vuonna 2020 toisinaan valo-olosuhteiden 
kustannuksella edelle ajavat tavoitteet, jotka liittyvät rakentamisen tiiveyteen, 
korkeuteen ja tehokkuuteen. Käsitys luonnonvalon parantavasta voimasta on 
muuttunut vuosisadan kuluessa, mutta edelleen ollaan yhtä mieltä luonnonvalon 
hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. Tätä COVID-19-pandemian aiheuttaman 
sulkeutumisen puolestaan voidaan katsoa voimistaneen: luonnonvalon hyvinvoin-
tia edistävät vaikutukset ovat omiaan poikkeustilan aiheuttaman ahdistuksen 
sekä mahdollisesti häiriintyneen vuorokausirytmin helpottamiseksi.

Useat lähteet, kuten Valtioneuvoston raportti (2020), DePaulo (2020) sekä Hos-
sain, Sultana ja Purohit (2020) toteavat, että COVID-19-pandemialla tulee ole-
maan merkittävä vaikutus kansan mielenterveyteen – YK varoittaa jopa tulevasta 
mielenterveyspandemiasta. COVID-19-pandemian esille tuomat sosiaaliset haas-
teet ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat tulevat todella esille vasta pidemmällä 
aikavälillä, ja tutkimuksen puutteen vuoksi näiden vaikutusta asumisen ihanteille 
on hyvin vaikea ennustaa. Aihealue vaatiikin lisää tutkimusta tulevaisuudessa. 
Tämän aiheen saralla on haastavaa löytää polkuriippuvuuksia tai historiallista jat-
kumoa, sillä aihetta tutkittiin melko vähän esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella. 
Asunnon rooli pandemian aikana on kuitenkin keskeinen, ja tilallisilla ratkaisuil-
la pystytäänkin tarjoamaan puitteet sellaiseen poikkeusarkeen, joka tukee niin 
asukkaiden fyysistä kuin psyykkistäkin hyvinvointia. Esimerkiksi riittävä yksityisyys 
ja turvallisuuden tunteen luominen tilallisin ratkaisuin ovat mahdollisia keinoja 
poikkeusarjen tukemiseksi.
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Tulevissa kriiseissä asunnot voivat olla osa ongelmaa tai osa ratkaisua. Nykyisen 
kulutusyhteiskunnan käytännöt voidaan haastaa asuntojemme sosiaalisilla ja ti-
lallisilla tekijöillä, jotta päädytään ratkaisuihin, jotka toimivat myös poikkeukselli-
sissa oloissa. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan COVID-19-pandemia jatkuu ja kuinka 
kauaskantoisia sen vaikutukset ovat. Lyhytkestoisenakin se kuitenkin vaikuttaa 
ihmisten alitajuisiin ja tietoisiin toiveisiin ja ihanteisiin, jotka koskevat heidän ko-
tejaan ja asumista. 

Tämä kandidaatintyö toimii katsauksena pandemiaan asumisen ihanteiden muo-
vaajana. Lisäksi tutkielma pyrkii herättämään ajatuksia sekä keskustelua siitä, 
miten asuntosuunnittelulla voitaisiin tukea asukkaiden kokonaisvaltaista hyvin-
vointia kriisien aikana. Mielestäni pandemian aikana esille nousevista haasteista 
voidaan oppia, ja opittua hyödyntää tulevaisuuden suunnittelussa kestävän ja hy-
vinvoivan tulevaisuuden rakentamiseksi.
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