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Urban Hut -
Lähimökki

Could there be an urban, sustainable and democratic alternative, for 
the  Finnish summer house? You know the feeling of getting out of 
the town? Somewhere quiet, somewhere calm. Summer cottages are 
usually far away and they cost a lot - for you, and for the environment. 
How could the essence of this wonderful leisure living culture, be 
achieved in todays modern, urban reality?

The study examines the present challenges of the Finnish leisure living. 
Thesis has a research part and a production part. The Research part of 
the study explores different  phenomenas and the challenges on the 
field. The main challenges, found in the study, are the lifestyle change 
of the young finnish urban generation, and the present demands of the 
overall sustainability, considering also our leisure activities and living.

The production part of the thesis is forming an answer to the condi-
tions, presented in the research part of the study. This second part of 
the thesis is a concept ideas for an urban hut community - leasing 
spaces, and a building proposal for one of the cottages.
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Lähimökki - 
Urban Hut

Mökkeily on suomalaiselle kaupunkilaiselle kallista - kaikissa merki-
tyksissään. Yhteistä on tarve mökkeilyyn - rauhoittumiseen luonnon 
äärellä. Kukapa ei tuntisi tarvetta päästä mökille aika ajoin? Kuinka 
nykypäivän kaupunkilaisuus ja rikas suomalainen mökkeilyperinne 
voitaisiin yhdistää? Voisiko kaikilla olla mökki pyörämatkan päässä?

Lopputyöni tarkastelee suomalaisen mökkeilyn lähihistoriaa ja sen 
tämän päivän haasteita. Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensim-
mäinen on kirjallinen tutkielmaosa ja jälkimmäinen kattaa lähimök-
keilykonseptin, sekä suunnitelman lähimökiksi.

 Tutkielman painopisteet ovat mökkeilyn olemuksessa ja kestävän ke-
hityksen sekä muuttuvien työ- ja elämäntapojen asettamissa haasteissa 
mökkeilylle. Tutkielma luo katsauksen mökkeilyn tulevaisuudenäkymi-
in, käyttäen viimeaikaista vapaa-ajan tutkimusta sekä haastatteluja. 
Lopputyön produktiivinen osa on suunnitelma lähimökkiyteisön 
toimintakonseptiksi, sekä lähimökin rakennussuunnitelma tarvittavine 
kuvamateriaaleineen.
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1.
Johdanto

Elämä- manifesto

Jokaisella tulisi olla oikeus mielekkääseen työelämään ja sitä kautta 
ansaittuun vapaa-aikaan. Pätkätyötodellisuudessa useilla meistä ei ole 
mahdollisuutta kumpaankaan. Jos ei ole työaikaa, ei ole vapaa-aikaa-
kaan. Samalla suomalaiset vapaa-ajan viettomallit ovat muotoutuneet 
viikonloppujen ja lomajaksojen ympärille. Mökki on edelleen suosituin 
rentoutumisen paikka. Vaan mitä tehdä, kun viikonloput eivät olekaan 
enää automaattisesti vapaat, ja kun ei ole työnantajaa myöntämässä 
palkallista lomaa. Kuinka vapaa-aikaa silloin vietetään ja ajetaan 300 
km mökille? Ja millä autolla? Kenellä enää edes on sellainen?

Tunne

Riikka Pulkkinen kirjoittaa romaanissaan Totta, “paikasta ajatella 
ajatukset loppuun”. (Pulkkinen) Urbaanissa ympäristössä koemme 
monenlaisia paineita. Kuinka valmiita ihmisiä meidän tulisi olla? 
Menimme minne tahansa, kaikkialla meiltä vaaditaan jotain tai vaa-
ditaan olemaan jonkinlaisia. Kaiken aikaa tulee olla edustuskunnossa 
ja syylllisyyttä tunnetaan jopa sairastamisesta. Ihmiset uupuvat työs-
sään, ja työelämän katsotaan yleisesti kurjistuneen, kun samaan aikaan 
Suomen hallitus haluaa pidentää työuria alusta, lopusta ja keskeltä. 
(Valtion.kanslia, 10) Tämän kaiken vastapainona kaivataan paikkaa 
joka on pyhitetty yksinololle,  ajalle - sen kulumiselle. Siellä meitä ei 
haittaisi vaikka aika kulkisi ohitsemme, koska se olisi irrallaan kaikesta 
ympäröivästä maailmasta, mahdollisesti myös tietoverkoista. Mökille 
on tarve, mutta miten ja milloin sinne pääsisi?

Luksus

Enenevissä määrin ei koeta mielekkyyttä omaisuuden haalimisessa ja 
siitä huolehtimisessa. Olemmehan nähneet omien vanhempiemme 
niin elämänsä käyttävän. Elitismiä tai ei, on omistamiselle alettu nähdä 
vaihtoehtoja kuten leasing, vuokraus, lainaaminen, kierrätys, downshif-
ting, kotoilu ja karsiminen. Ideologiat eivät tule erikseen vaan paketis-
sa. Kaikki liittyy kaikkeen, ja ideoita voi olla vaikea erottaa toisistaan, 
mutta selkeä tendenssi oman elään yksinkertaistamiseen ja harmoni-
sointiin - arjen taakkojen karsimiseen - on olemassa. Nuori, kaupun-
kilainen sukupolvi on omaksunut kuluttajaidentiteetin ja soveltaa sitä 
sujuvasti eri elämänaloille. Elämän supermarketissa tehdään ostospää-
töksiä niin, että omasta hyvinvoinnista ei tarvitsisi tinkiä.

Entäs se kesämökki Kuusamossa? Vanhempien, ehkä sisarustensa 
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kanssa ostama talo, jota on vuosien varrella lisävarusteltu elintason 
noustessa. Siellä on jo sähköt, astianpesukone, sisävessa, lattialämmitys, 
telkkari ja ilmastointi. Kaikki tämä, jotta siellä voi viettää 3/52 osaa 
vuodesta? Mitä tapahtuu, kun vanhempamme eivät enää ole pitämässä 
paikkaa yllä? Mitä tapahtuu, kun kysytään seuraavalta sukupolvelta: 
Onko teillä halua investoida 20 000 euroa maalämpöumppuun tai 
maksaa ylläpitolämmityksen alati kasvava sähkölasku?

Aihe

Lopputyöni aiheena on vapaa-aika. Jo edellä mainittujen seikkojen va-
lossa sen voi katsoa olevan murroksessa. Vapaa-aikaa kaivataan, vaikka 
se ei olisi yhteiskunnalisesti suotavaa. Lopputyöni puitteissa etsin rat-
kaisua esille tuotuun ristiriitaan. Voiko urbaania elämää ja mökkeilyn 
kokemusta saada mahtumaan samaan, kestävään elämäntapaan? Luon 
katsauksen vapaa-ajan asumisen tämän hetken haasteisiin viimeisen 
tutkimuksen valossa. Haen näkökulmia vapaa-ajan viettoon ja mökkei-
lyyn haastattelujen ja esimerkkikohteiden havainnoinnin avulla. Osana 
lopputyötäni esittelen lähimökkeilykonseptin ja rakennussuunnitelman 
tulevaksi lähimökiksi.

Se mökkikulttuuri, josta yleisesti tutkimuksessani puhun, on sotien jäl-
keen syntynyt, keskiluokkainen, se meille kaikille tuttu mökkikultuuri 
- yhteinen jaettu myytti. Puhuessani trendeistä ja tulevaisuudesta, teen 
sen omasta näkökulmastani, viimeisimmän vapaa-ajan tutkimuksen 
valossa ja muutamien trenditutkimusten sekä haastattelujen pohjalta. 
Keskeisimpinä lähteinä olen käyttänyt Suomen ympäristökeskuksen 
VAPET tutkimusta, Karoliina Periäisen kirjoituksia Suomen mökki-
kultuurista, J. Hirvosen ja S. Puustisen TKK:n yhdyskuntasuunnitelun 
laitokselle tekemää tutkimusta; Vapaa-ajan asumisen uudet tuulet, 
viimeaikaisia Puu- lehtiä ja Kaija Ahlquistin kirjoituksia suomalaisen 
mökkeilyn ekotehokkuuden parantamisen haasteista.

Mielestäni on erinomaisen kiinnostavaa lähestyä aihetta myös kiin-
nostavien tekijöiden haastattelujen kautta. He ovat henkilöitä, jotka 
aktiivisesti muokkaavat tulevaisuuden vapaa-ajanviettokultuuria. Mök-
keilystä on tehty lukuisia lopputöitä, mutta minua henkilökohtaisesti 
kiinnostaa tämä hetki haasteineen.  Lopputyöni puitteissa haastattelin 
tutkija Karoliina Periäisen lisäksi Jussi Palvaa, Liisa Jokista ja Kimmo 
Lylykangasta vapaa-ajasta ja mökkeilystä. Oman työskentelyni kannal-
ta on merkittävää saada muiden ammatissa aktiivisesti toimivien am-
mattilaisten näkökulma ja haluan jakaa tuon näkökulman myös luki-
joiden kesken. Siksi haastattelut ovat mukana myös artikkelinomaisina 
liitekokonaisuudessa, eivät pelkästään viitattavan aineiston muodossa.
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Näkökulmasta

Siinä näkijä missä tekijä, sanoo Hannu Salama. (Salama, 1) Olen hel-
sinkiläinen, nuori, korkeasti koulutettu, lapseton suunnittelija. Työ toi-
miston nurkassa, piirtäen puhtaaksi 90-luvulle jämähtäneen osakkaan 
krapulaisia houreita minimipalkalla, ei houkuttele. Elättelen toiveita pa-
remmasta huomisesta, innostavista työtehtävistä ja mielekkäästä elämäs-
tä ja vapaa-ajasta. Lopputyön ajatus on syntynyt jalat edellä – konsepti 
on ollut mielessä jo kauan ennen kuin yhtäkään tutkimusosan lausetta 
oli kirjoitettu. Tutkielmassa olen koettanut käydä läpi viimeaikaista tut-
kimusta havainnoiden asioita, joita jo uumoilin.  On kuitenkin niin, että 
omasta todellisuudestaan käsin ei aina näe kokonaisuutta. Kaikilla ei 
ole yhtä vähän rahaa kuin minulla, ja monet pitävät astianpesukoneesta 
– myös mökillä. Suurten ikäluokkien sosio- ekonominen asema nyt ja 
pari seuraavaa vuosikymmentä on musertavan ylivoimainen. Tuskin on 
historiassa ollut näin suurta yhtenäistä ikäluokkaa jolla on yhtä paljon 
varallisuutta, ja mahdollisuuksia käyttää sitä varsin vapaasti, parhaaksi 
katsomallaan tavalla. 

Olen siis tehnyt valinnan tarkastella vapaa-aikaa enimmäkseen työikäi-
sen väestön näkökulmasta. Ihmisten, jotka elävät arkea urbaanissa ym-
päristössä tasapainoillen työelämän menestyksen ja laadukkaan elämän 
ja vapaa-ajan välillä. Näkokulma on rajaava, mutta tulevaisuuteen suun-
taava ja suurta osaa suomalaisia koskettava.

kuva 1. Lähimökkiyhteisöluonnos
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2.0 Työ, vapaa-aika ja vapaa-ajan asuminen 

2.1 Taustaa

”Joka niemeen, notkohon, saarelmaan – kodin tahtoisin nostattaa!” 
(Erkko, 1.)

Annan tutkielman puitteissa suomalaiselle mökkikulttuurille 
kaksi alkuperää. Toinen on vahvasti kansainvälinen huvilaperin-
ne, jota ensimmäiset suomalaiset vapaa-ajan viettopaikat edus-
tavat. Huvilaperinne on vahvasti sidottu yhteiskuntaluokkaan - 
siihen ylempään. Suomessa huvilakulttuurin katsotaan alkavaksi 
suuriruhtinaskunnan aikoihin 1800-luvun lopulla. Siihen kuu-
luvat suuret ja koristeelliset pitsihuvilat työläine puutarhoineen. 
Huviloilla vietettiin kesiä terveellisessä maalaisilmassa, mutta 
toisaalta hoidettiin niin sosiaalista elämää kuin työtehtäviäkin. 
Siinä mielessä huvilaperinne muistuttaa nykyisiä kakkosasunto 
-tyypin vapaa-ajan asuntoja. (Ahlquist viittaa, 157; Vuori 1966, 
29, 74) Tätä vanhaa huvilatyyppiä vapaa-ajan asunnoista edustaa 
nykyisellään vain häviävän pieni osa. Voi tosin ajatella, että tämä 
perinne on saanut uuden nosteen 90-luvun lamasta alkaneen tu-
loerojen kasvun myötä. Superkalliit talomonsterit mökkikunnan 
korkeimman kukkulan harjalla edustavat jälleen “mökkityyppiä”, 
joka tuskin mitenkään liitty sotienjälkeiseen mökkeilyperintee-
seen, vaan ne kuuluvat samaan henkiseen perintöön vuosisadan 
vaihteen huviloiden kanssa.

Laajemin tuntemamme ja kokemamme mökkeilyperinne syntyi 
keskiluokan kukoistuksen alkaessa 40-luvulla, sotien jälkeen. Jo 
tätä ennen keskituloiset virkamiehet ja toimihenkilöt sekä am-
mattitaitoinen työväestö olivat liittyneet yläluokan seuraan huvi-
loille, mutta mökkikultuuri, sellaisena kuin se suurimmalle osalle 
suomalaisia näyttäytyy, liittyy Suomessa sodanjälkeiseen keski-
luokan syntyyn. Suurin osa suomalaisten mökeistä onkin raken-
nettu neljän vuosikymmenen aikana 1960–1990-luvuilla. Tällä 
ajanjaksolla huviloiden koko pieneni, kun enää ei ollut oleellista 
statuksen osoittaminen vaan ulkoilmaelämän vietto. 60-luvulla 
lauantaityöstä luovuttaessa mökkeilyinto lisääntyneen vapaa-
ajan myötä vain kasvoi. Uusien mökkien rakentaminen huipen-
tuu 80-luvun nousukauteen. (Melasniemi-Uutela, 146)

Suomessa vapaa-ajan asumiseen liitetään kuva rannalla sijait-
sevasta, pienehköstä ja vaatimattomasti varustetusta saunamö-
kistä. Tämä kuva pitääkin osaltaan paikkansa, sillä runsaimman 
rakentamisen aikakaudella rakennettiin nimenomaan pieniä ja 
vaatimattomasti varustettuja mökkejä. Uudet mökit 1990-luvul-
ta lähtien ovat olleet sen sijaan suurempia ja paremmin varus-
tettuja. (Ahlquist, 156) Kiinnostavan lisänsä vapaa-ajan vietto-
paikkohin tuovat myös yhdistysmökkeily, siirtolapuutarhamökit 

ja ”eräkämpät”. Rakentamisen lisäksi myös maalaistaloja ja muita 
rakennuksia on siirtynyt vapaa-ajan asunnoiksi. Kaupungistumi-
sen myötä tyhjilleen jäänyt sukutalo toimii nyt vapaa-ajan viet-
topaikkana seuraaville sukupolville. 

Suomalaisen mökkeilyn kehityksestä on luettavissa mielenkiin-
toisia tekijöitä. Muutoksen rajapyykkejä on tutkimuksissa ase-
tettu, tämänkin lopputyön osalta, eräiden keskeisten yhteiskun-
nalisten ilmiöiden murroskohtiin. Varallisuuden jakautuminen, 
vapaa-ajan määrälliset muutokset, työelämän muutos - työnte-
kijän asema, kaupungistuminen ja talouden suhdannevaihtelut 
ovat tärkeitä kehityksen osatekijöitä ja seikkoja, jotka hyvin eli-
mellisesti nykäänkin vaikuttavat vapaa-ajan viettoon ja asumi-
seen. Nämä käsitteet listaamalla ja niitä tarkastelemalla päästään 
siihen ymmärrykseen, että ei ole olemassa vapaa-aikaa ilman ei-
vapaa-aikaa, joka on siis jotakin ei vapaata, jotakin sidottua, niin 
oleellista että siihen sitoudutaan: työtä.

2.2 Mökkeilyn olemus ja merkitys suomalaiselle -
 miksi mökillä ollaan?

 Merkitys

IS:n ja rantapallo.fi:n teettämässä tutkimuksessa vuodelta 2011 
kerrotaan että suomalaiselle tärkein rentoutumisen paikka on 
edelleen mökki. Suomalaisilla tuntuu olevan kollektiivienen tieto 
ja siitä kumpuava tarve irrottautua kaupunkielämästä jonkilai-
seen harmoniaan ”luonnon” kanssa. (1. Periäinen, 45) Miksi niin? 
Miksi on niin tärkeää päästä mökille ja mitä me sieltä oikein 
haemme? 

Kysymystä voidaan lähestyä mökin aktiviteettien kautta, koska 
ihmiset, jotka pakenevat kaupunkielämää toisenlaiseen ympäris-
töön haluavat myös tehdä eri asioita mökillä kuin kotona kau-
pungissa. Mökillä tehdään asioita, joita kaupunkiasunnossa ei ole 
mahdollista tehdä tai ei edes haluta tehdä. 

Mökillä marjastetaan ja kalastetaan – hankitaan ja varastoidaan 
ruokaa. Mökillä käytetään ylipäätään kohtuuttomasti aikaa pe-
rustarpeiden tyydyttämiseen. Askareisiin, jotka kaupungissa 
vievät murto-osan siitä ajasta mitä ne vapaalla vievät. Luomu- 
ja lähiruokatrendin myötä voidaan ajatella tällaisen toiminnan 
edelleen lisääntyvän. Ihmisillä tuntuu olevan kasvava kaipuu 
kuvitteellisille juurille ja juurten syömiseen. Tässä tapauksessa 
projekti on yhtä mielikuvituksellinen kuin suomalaisuusliikkeen 
Karjala- kaipuu 1800-luvun lopulla, mutta molemmat kertovat 
yhteisistä ajan arvoista: itsenäisyys, romantiikka ja oman identi-
teetin määrittely. Mökki on paikka myös sille. Vadelmia riipies-
sä on aikaa miettiä mistä tulen ja minne menen. Supermarketin 
pakastehyllyllä, tarjousten kirkuessa ympärillä, ei tällaiseen ole 
aikaa.
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Mökkiä kunnostetaan. Pientä puuhaa löytyy koko ajan. Liittäi-
sin nämä aktiviteetit osin edellä mainittuun fyysisen puuhailun 
suomaan ajatukselliseen vapauteen. On aikaa, jälleen kerran. Ja 
mahdollisuus. Mökillä ei kysytä kuin vaimon taholta; onko tuo 
hengenvaarallinen viritys? Mökillä saa siis olla suhteellisen rau-
hassa myös virkavallalta ja muilta yhteiskunnan säätely-yrityk-
siltä. Rakennusmääräykset eivät ole niin justiinsa ja makkaraa 
saa syödä aamiaiseksi. Veneitä rapsutellessa on oltava läsnä, ettei 
puukko lipsahda. Pää tyhjenee turhanpäiväisestä kun esimies ei 
ole hengittämässä niskaan.

Saunotaan ja uidaan koko vuoden edestä. Ollaan luonnossa. 
Luonnon keskellä. Laiturinnokassa löylynlyömä mökkiläinen 
kuuntelee hiljaisuutta ja taas on aikaa todeta – täältä minä olen. 
Tässä on sielunmaisemani, tänne kuulun. Monen suomalaisen 
luontosuhde juontuu mökillä koettuun ja opittuun. Koetaan 
suurta yhteyttä luonnon kanssa. Järvenselkä ja satavuotinen hon-
kapuu tarjoavat mittasuhteita oman elämän kysymyksiin.

Mökki on myös perheen sosiaalisille suhteille tärkeä paikka. 
Mökillä siirretään seuraaville sukupoville edellä mainittuja taito-
ja ja suvun perinteitä. Mökillä ollaan perheen kesken, kun tiettö-
mät taipaleet tarjoavat tilaisuuden olla arjen sosiaalisuuden tuolla 
puolen. Mökkeilijän ikä näyttää tosin tässä olevan merkittseväs-
sa asemassa. Kun vanhammat olisivat mieluusti perheen kesken, 
haluaisivat nuoret mökkeilijät viettää aikaa mökillä ystäviensä 
kanssa. (Hirvonen&Puustinen, 97 ) Kukapa ei muistaisi ikää, 
jolloin vanhempien kera mökkeily ei ollut loma-ajan aktiviteet-
tien toivelistan kärjessä. Kummankin sukupolven tarve palvelee 
samaa tarkoitusta. Määritellään omaa asemaa sosiaalisessa kon-
tekstissa. Mökillä on siinäkin suhteessa aikaa ja mahdollisuuksia 
luoda perusteita ja käytäntöjä mahdollisesti arkielämää sovellet-
taviksi.

Kyse on vapaa-ajasta - toisin sanoen vapaudesta. Siitä että voi 
toimia omaehtoisesti, omaehtoisuudelle pyhtitetyssä ympäris-
tössä. Ahlquist mainitsee omissa tutkimuslähteissään (esim. 
Pitkänen & Vepsäläinen 2005; Aho & Ilola 2006; Komulainen 
2007; Hirvonen & Puustinen 2008), että vapaa-ajan asumisen 
keskeisiksi merkityksiksi ovat nousseet luonnonläheisyys ja hil-
jaisuus sekä mahdollisuus omaan rauhaan, arjesta irtautumiseen 
ja rentoutumiseen. Vapaa-ajan asunto tarjoaa paikan autonomi-
alle ja itsensä toteuttamiselle. Mökkeilyn merkitys kulminoituu 
sen kaupunkielämälle vastakkaiseen luonteeseen. Mökki, rauhal-
lisena paikkana, tarjoaa vastapainon kaupunkielämän kiireelle ja 
aikataulujen paineille. (Ahlquist 2009, 161) Tutkimuksen kyse-
lyissä esiin nousee ihmisten kokemus työ- ja arkielämän riip-
puvuudesta toisten ihmisten tahdosta ja toiveista, sekä omista 
suorituspaineista ja aikatauluista. Mökillä tällaisia pakkoja ei ole 
ja siellä voi elää rauhassa itseään varten.

2.3  Olemus

Mökkeily on siis vastapainoa arkiselle kaupunkielämälle ja sen 
tulisi olla sitä myös toiminnoiltaan ja ominaisuuksiltaan. Perin-
teisessä vapaa-ajan asumisessa mökin halutaan olevan erilainen 
kuin kaupunkiasunto.  Pyrkimys erilaiseen elämäntapaan mökillä 
myös osaltaan korostaa perinteisen mökkeilyn perinteisiä piirtei-
tä. Mikä olisi enemmän vastapainoa kiireiselle ja teknistyneelle 
kaupunkielämälle kuin luonnonläheinen ja vaatimaton mökkei-
ly? Alkeellisissa oloissa on oma eksotiikkansa, jonka mökkien 
varustelutason nostaminen voi hävittää. Perinteisen kesämök-
keilyn suosion säilymistä edistää myös vaatimattomasti varuste-
tun mökin ylläpidon ja huollon vaivattomuus ja edullisuus. Vailla 
vesijohtoja, koneita ja laitteita olevan mökin voi huoletta jättää 
kylmilleen talven ajaksi.

On kuitenkin huomattava, että vaikka uusia mökkejä edelleen 
hyvää vauhtia rakennetaan, on vanhoja Suomi väärällään. Tässä 
valossa tarkasteltuna on mielenkiintoista miettiä, miten vanhan 
rakennuskannan siirtyminen vapaa-ajan viettopaikoiksi on vai-
kuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessa suomalaiseen mökkikult-
tuuriin, sen estetiikkaan ja ideologiaan. Varsin myöhäinen elin-
tason nousu, kaupungistuminen ja yhteiskuntaa läpileikkaava 
siirtyminen agraariyhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan 
ja yhdyskuntarakenteeseen on jättänyt jälkeensä runsaasti asu-
muksia, jotka kahden sukupolven päästä katsottuna vaikuttavat 
idyllisiltä. Nämä kiinteistöt ovat edustaneet modernisoituvassa 
yhteiskunnassa menneisyyttä, ahtautta, köyhyyttä ja taantumus-
ta. Määreitä, jotka ovat muutamassa sukupolvessa muuttuneet 
nostalgiaksi, ylellisuudeksi ja trendeiksi.

Tutkija Karoliina Periäisen kanssa kävimme hyvän keskustelun 
mökkiestetiikasta. Karoliina Periäinen on tutkimuksissaan jäljit-
tänyt suomalaisen, suunnitellun mökin esikuvaksi Oiva Kallion 
1929 piirtämän Villa Oivalan saunatuvan. Hirsirakenteisessa 
saunarakennuksessa on ensimmäisen kerran laajalti julkaistuna 
suomalaisen sotienjälkeisen mökin arkkityyppi: sauna yhdistet-
tynä oleskelutupaan, mahdollistaen yöpymisen ja ruuanlaiton. (1. 
Periäinen, 46) Samaan aikaan luotiin myös myytti suomalaisen 
saunan ja rantaviivan pyhästä yhteydestä, sillä maalaistaloissa 
sauna on sijainnut useammin pellon laidassa kuin rannassa. Kau-
pungin epäluonnollista elinympäristöä paenneet modernit kan-
salaiset loivat saunomisen ja uimisen yhteyden. Yhteyden joka on 
muodostunut meille jo myytiksi.

On mielenkiintoista kuinka mökki toimii monissa perheissä 
kaatopaikkana kaikelle sille mikä ei kaupungissa enää kelpaa si-
sustukseen tai käyttöön. Usein mökille päätyvät tavarat saattavat 
olla hieman pois muodista tai vanhanaikaisia funktioiltaan, mut-
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kuvat 2. ja 3.

Oiva Kallion suunnittlema 
Villa Oivalan sauna. Kallio 
puhutteli saunarakennusta 
myös talvituvaksi, tai urheilu-
majaksi. ( Jeskanen&Leskelä, 
60 )

Saunatupa edustaa varhaista 
esimerkkiä sittemmin laajalle 
levinneestä suomalaisen 
mökin arkkityypistä, jossa 
saman vesikaton alle yhdistet-
tynä sijaitsevat yöpymisen, 
viihtymisen ja ruuanlaiton 
fasiliteetit.

kuva 2. Villa Oivalan saunarakennus

kuva 3. Vlla Oivalan saunarakennusksen pohjapiirros.
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ta vielä käyttökelpoisia. Mökillä elämälle ei aseteta niin suuria 
vaatimuksia kuin kaupungissa – sekä ulkoisia, että toiminnalli-
sia. Sama heijastuu myös mökkimatkaan. Jo matkalla toteutuu 
Periäisen tutkimuksessaan havainnoima mökkimatkan henkinen 
luonne. Matkalla mökille ja matkaan liittyvien rituaalien kautta 
siirrytään ikäänkuin uudelle aikavyöhykkeelle, uuteen mielen-
tilaan, edistyksen tuolle puolen. Matkalla, yksinäiseltä huolto-
asemalta olevat makeiset saavat olla kovia ja mökillä ei haittaa 
vaikka kulkisi mummon vanhassa kesämekossa ilman rintaliivejä 
– asioita, jotka eivät kaupungissa tulisi kuuloonkaan. Pitkä ja vai-
valloinen matka pakkaamisineen ja rahallisine kustannuksineen 
tehdään kokemuksen tueksi toteuttaen täydellisen kokemuksen 
rituaaleja, vaikka retriittille voisi olla mahdollisuksia myös ar-
kiympäsritössä. (1. Periäinen, 51) Siirtyminen myyttien äärelle 
edellyttä näitä kaikkia rituaaleja. Legendoja ja mielentiloja voi 
kohdata vain valmistautumalla ja puhdistautumalla. Kaupunki-
elämän paineet haihtuvat kun korkokantakengät vaihtuvat ku-
misaappaanrisoihin.

3.   Haasteet ja ekologia

3.1 Mökkeilyn ekotehokkuudesta
  ja sen parantamisen haasteista.

Kulttuuristen tekijöiden ja historiallisten kerrostumien lisäksi 
haluan tutkielmassani tarkastella mökkeilyä lyhyesti myös ti-
lastojen ja lukujen valossa. Mökkejä on tällä hetkellä 47 800 ja 
vuosittäin uusia rakennetaan noin 4000. Kaikista kesämökeistä 
sähköverkossa on n.76%. Tämän lisäksi mökeissä sähköä tuote-
taan aggregaatilla tai aurinkoenergialla. Ympärivuotisia mökeis-
tä on noin puolet. Jo pelkästään nämä luvut aiheuttavat monia 
kysymyksiä mökkeilyn mielekkyydestä tällaisena kuin sen tun-
nemme.

Tutkimuksissa on käynyt ilmi vapaa-ajan viettotapojen lisään-
tyvä moninaisuus, joka heijastuu mökkeilyyn. (Hirvonen & 
Puustinen 2008, 98) Vapaa-ajan kulttuurihistoria on tuottanut 
itsessään jo Suomeen varsin monenlaista kesämajaa. Perinteisiä 
pitsihuviloita vuosisadan vaihteesta, vanha maalaistalo, torppa, 
1960- luvun saunamökki tai myöhemmin rakennettu hirsimök-
ki. Näiden olemassa olevien seuraksi rakennetaan edelleen varsin 
paljon mökkejä, jotka poikkeavat vaatimattomien puitteiden ke-
säasumisen perinteestä. Uudet syntyvät mökit ovat aiempaa suu-
rempia ja paremmin varustetuja. Ne rakennetaan varsin kauaksi 
mökkeilijän asuinpaikasta tonttimaan ollessa asutuskeskusten 
läheisyydessä kallista ja kortilla. (VAPET, 92)

Tämä, niin kutsuttu kakkoasuntojen trendi on vahvasti kytketty-

nä suomalaisen yhteiskunnan demografiseen muutokseen. Useat 
mökinomistajat ja uusien mökkien rakentajat ovat eläkkeellä, tai 
lähestyvät eläkeikää. Seikka on ymmärrettävä sen tosiasian valos-
sa, että Suomessa vuonna 2004 varakkaimpia olivat sotien aikana 
tai heti sen jälkeen, vuosina 1939-49 syntyneet. Tätä vanhem-
mat ovat selvästi köyhempiä kuin lapsensa ja nuoremmat ovat 
kiinni asuntolainoissaan. Väestönosan suuruus on kulutuksen, 
myös vapaa-ajan kuluttamisen kulttuurin kannalta yhteiskun-
nallisesti merkittävä. Mökkeilyn ekotehokkuutta arvioitaessa on 
myös huomioitava, mikäli sitä halutaan parantaa, mökkeilijöiden 
halukkuus investoida sitä parantaviin toimenpiteisiin. Vuoden 
2003 Kesämökkibarometrin  mukaan nykyisiä mökkejä lisära-
kennetaan ja korjataan n. 1500 eurolla vuodessa, kutakin mökin-
omistaja kohden (VAPET, 87).

Tutkimuksen mukaan suuret ikäluokat ovat mökkeilijöitä jotka 
haluavat viettää mökillä  nykyistä enemmän aikaa ja ovat kiin-
nostuneita mökin varustelutason nostamisesta. He ovat viime 
vuosina peruskorjanneet mökkejään, jolloin niiden varuste- ja 
mukavuustasoa on nostettu. Moni mökki on sähköistetty, sinne 
on hankittu erilaisia kojeita ja mökkejä on liitetty vesijohtoverk-
koon. Tällainen varustelu lisää mökin käyttöastetta, ja samalla  
energiankulutusta. On myös huomattava vapaa-ajan asunnon 
kääntöpuoli. Aika joka vapaa-ajan asunnolla vietetään on aikaa 
jolloin ei olla varsinaisella asunnolla. Silloin kun näiden rinnak-
kaisten kotien varustelutaso lähenee toisiaan, voidaan ajatella että 
ympärivuotisen mökin omistajalla on kaksi tasavertaista asuntoa, 
joista toinen on aina tyhjillään toisen ollessa käytössä. Mökkien 
määrän jatkuvasti kasvaessa, niiden varustelutason parantuessa ja 
mökeillä käyntikertojen määrän kasvaessa, koko mökkeilyn eko-
tehokkuus näyttää kärsivän.

Myös Suomen ympäristökeskus on tutkimuksessaan  kiinnit-
tänyt huomiotaan tähän kehitykseen. Yhtenä mökkeilyn eko-
tehokkuutta lisäävänä keinona suositellaan vaatimattomasti 
varusteltujen mökkien säilyttämistä sellaisenaan. Tutkimuksessa 
huomautetaan, että olisi toivottavaa, että tällainen vaihotehto 
olisi edelleen esillä myös uusien mökkien tarjonnassa. Tutkimus 
huomioi myös trendin, jonka mukaan tämä varustelutaso tyydyt-
tää nuorempia sukupolvia. (VAPET, 100) Mikäli tämänkaltainen 
mökkeily edelleen lisäisi suosiotaan, olisi itse mökin ja mökillä-
olon ekologisesta vaikutuksesta puhuminen lähinnä lillukanvar-
sia. Lämmitys olisi perinteinen puulämmitys, vessaan mentäisiin 
pihan perälle kuivakäymälään ja talousvesi kannettaisiin järvestä. 
Tällaisiahan suomalaiset mökit suurelta osaltaan edelleen ovat ja 
tällaisilla mökeillä nuoremmat sukupolvet haluavat edelleen käy-
dä. Mökkiliikenne jää tässäkin tapauksessa sekä logistiseksi, että 
ekologisesti arveluttavaksi yksityiskohdaksi julkisen liikenteen 
surkastuessa syrjäseuduila, jossa suurin osa mökeistä sijaitsee.
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kuva 4. 1930- luvun alussa rakennettu Laineen sukumökki Kuopion Nurjansaaressa juhannusyönä 2009.
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3.2 Mökkimatkailu

Ekotehokkuutta tarkastellessa on hyvä kiinnittää huomiota hie-
man myös mökkimatkailuun, lämmityksen ja mökkiliikenteen 
ollessa mökkeilyn suurimmat energiankuluttajat. Tällä tarkoit-
ten siis matkustamista vapaa-ajan asunnolle. Sen lisäksi, että 
mökkimatka on henkinen matka, mökkiliikenne kuluttaa vuo-
dessa energiaa noin 1 070 GWh. Mitä paremmin varustelluiksi 
mökit tulevat sitä enemmän niitä käytetään myös talviaikaan ja 
sitä suuremmaksi paisuvat liikenteen energiakulut ja aiheutetut 
päästöt. Keskietäisyydet vakituisesta asunnosta kasvavat ja monet 
käyvät enemmän omien ja ystävien mökeillä sekä vuokramökeil-
lä Lapissa tai muissa vapaa-ajan keskuksissa. Mökkimatkoista 
puhuttaessa on kuitenkin huomioitava se, että mikäli mökki on 
esimerkiksi talvilämmin, on mökkimatkailu naurettavan pieni 
päästöjen aiheuttaja varsinaiseen mökkiin verrattuna, lentäen 
tehdystä lomamatkasta puhumattakaan.

Mökkimatkoja kuitenkin tehdään Suomessa vuosittain yhteen-
sä noin 5 miljardia henkilökilometriä vuodessa eli keskimäärin 
1 000 km jokaista suomalaista kohti. Harvat kuitenkaan ajavat 
henkilöautollaan yksin mökkiloman viettoon. Jos mökille mat-
kaaviin autokuntiin kuuluisi keskimäärin kolme henkilöä, kyse 
olisi noin 3 000 km:stä autoa kohti joka vuosi.

Mökkiliikenne kuluttaa energiaa noin 1 070 GWh vuodessa eli 
nykyisellä mökkikannalla yli kaksi kertaa enemmän kuin mökki-
en sähkönkäyttö, joka on noin 500–900 GWh vuodessa. Energi-
ankulutuksen määrä ei ole suuri verrattuna koko Suomen ener-
giankulutukseen (runsas 300 TWh/v), mutta kun tarkastellaan 
yksityisen ihmisen tekemien valintojen energiankulutukseen 
vaikuttamiskeinoja, on vapaa-ajan vietolla (kuten mökkeilyllä) 
ja vapaa-ajan liikenteellä merkittävä rooli vakituisen asunnon 
valintaan ja käyttöön liittyvien valintojen jälkeen. Vapaa-ajan 
liikenteen osuus on selvästi suurempi kuin työ- tai asiointimat-
kojen osuus kaikista henkilömatkakilometreistä. Vapaa-ajanlii-
kenteen osuus koko liikennesuoritteesta (kuva 50) kasvaa ja sitä 
kautta sen rooli kasvihuonekaasupäästöjen yhtenä merkittävistä 
tuottajista.

Näistä syistä mökkikulttuurin ekotehokkuuteen on syytä kiin-
nittää aikaisempaa enemmän huomiota. Mökkiasumisen kasvu 
lisää asumisen aiheuttamaa kokonaiskulutusta ja vähentää asu-
misen kokonaisekotehokkuutta (materiaalien ja energiankulu-
tusta, päästöjä ja jätteitä asukasta kohti), koska yhteenlaskettu 
asuinpinta-ala (vakituinen asunto + kesämökki + mahdolliset 
kakkosasunnot) kasvaa, liikkuminen eri asumismuotojen välillä 
lisääntyy erityisesti kun mökkien talviasuttavuutta parannetaan. 
(VAPET, 75-76)

Alueellisissa eroissa näemme, että suurten asutuskeskusten mök-
kimatkat ovat luonnolisesti pidempiä, mutta yllättävää mieles-
täni on myös keskisuurten taajamien mökkimatkojen pituus. 
Lähinnä se voi katsoa liittyvän suomalaiseen ihanteeseen vapaa-
ajan asunnosta. Itsenäinen, omalla, mahdollisimman suurella, 
vesistöön rajautuvalla tontilla sijaitseva asumus, hallitsee suoma-
laisten mökki-ihanteissa. (1. Periäinen, 50) Rantojen täyttyessä 
ja tämän ihanteen tuottamia tilastoja katsoessa tulee mieleen: 
Voisiko  tehdä jotenkin toisin?

Viereisen sivun diagrammit:

Pylväsdiagrammit; kuvat 5. ja 6.

“Mökkimatkojen keskipituudet ovat pidempiä kuin mitkään 
muut matkatyypit. Ne vaihtelevat myös paljon riippuen alueesta: 
pääkaupunkiseudulla keskipituus on yli 110 km, pienten työssä-
käyntialueiden keskustoissa vain runsaat 20 km (aineisto: HLT 
2004–2005). Suurista ja keskisuurista keskuksista (tummat pyl-
väät) tehtävät mökkimatkat ovat selvästi pitempiä kuin niiden 
reuna-alueilta (vaaleat pylväät). Keskisuurten työssäkäyntialuei-
den (siniset pylväät) keskuskunnista mökkimatkat ovat jopa yli 
kaksinkertaisia verrattuna niiden reuna-alueisiin.”

(VAPET, 67)

Kakunpalat; kuva 7.

“Henkilöliikenteen matkasuoritteen (henkilö-km/asukas, vrk) 
jakautuminen eri matkatyyppeihin Suomessa vuosina 2004–
2005 (aineisto: HLT 2004–2005). Vapaa-ajan matkat (vihreän 
sävyiset sektorit) ovat jo yli puolet kaikesta henkilöliikenteestä. 
Mökkimatkojen osuus on 6,3 %.”

(VAPET, 76)

4.  Trendit ja tulevaisuus

Kuten jo johdannossa ja ekotehokkuutta käsittelevässä luvus-
sa on todettu, tulevien vuosien suuri haaste liittyy siihen kuin-
ka vanhusväestön vapaa-ajan intressejä suunnataan. Kestävän 
vapaa-ajan kannalta on merkittävää miten suuret ikäluokat ku-
luttavat eläkepäivänsä – ja  eläkkeensä. Nämä ikäluokat tulevat 
pitkälti määräämään myös vapaa-ajan palvelujen tarjontaa seu-
raavat vuosikymmenet. Vanhemmille sukupolville mökkeilyssä 
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Kuvat 35 ja 36. Mökkimatkojen keskipituudet ovat pidempiä kuin mitkään muut matkatyypit. Ne 
vaihtelevat myös paljon riippuen alueesta: pääkaupunkiseudulla keskipituus on yli 110 km, pienten 
työssäkäyntialueiden keskustoissa vain runsaat 20 km (aineisto: HLT 2004–2005).  Suurista ja 
keskisuurista keskuksista (tummat pylväät) tehtävät mökkimatkat ovat selvästi pitempiä kuin niiden 
reuna-alueilta (vaaleat pylväät). Keskisuurten työssäkäyntialueiden (siniset pylväät) keskuskunnista 
mökkimatkat ovat jopa yli kaksinkertaisia verrattuna niiden reuna-alueisiin.

Kuva 50. Henkilöliikenteen matkasuoritteen 
(henkilö-km/asukas, vrk) jakautuminen eri 
matkatyyppeihin Suomessa vuosina 2004–2005 
(aineisto: HLT 2004–2005). Vapaa-ajan matkat 
(vihreän sävyiset sektorit) ovat jo yli puolet 
kaikesta henkilöliikenteestä. Mökkimatkojen 
osuus on 6,3 %.

työ
17,6 %

koulu, opiskelu
3,9 %

työasia
9,3 %

ostos, asiointi
13,8 %

vierailu
20,9 %

mökki
6,3 %

muu vapaa-aika
28,2 %

Suomalaisten keskimääräinen päivittäinen matkasuorite 
vuosina 2004–2005 matkan tarkoituksen mukaan

(yhteensä 41,8 hlö-km/hlö, vrk) 

0 20 40 60 80 100 120

haja-asutus-alue

pienet TKA, keskukset

pienet TKA, reuna

keskisuuret 
TKA, keskuskunta

keskisuuret TKA, reuna

Turku, Tampere

Turun ja Tampereen  
TKA, reuna

PKS

PKS reuna

kaikki

km/matka

aluetyyppi
Mökkimatkojen keskipituudet aluetyypeittäin

Kuvat 35 ja 36. Mökkimatkojen keskipituudet ovat pidempiä kuin mitkään muut matkatyypit. Ne 
vaihtelevat myös paljon riippuen alueesta: pääkaupunkiseudulla keskipituus on yli 110 km, pienten 
työssäkäyntialueiden keskustoissa vain runsaat 20 km (aineisto: HLT 2004–2005).  Suurista ja 
keskisuurista keskuksista (tummat pylväät) tehtävät mökkimatkat ovat selvästi pitempiä kuin niiden 
reuna-alueilta (vaaleat pylväät). Keskisuurten työssäkäyntialueiden (siniset pylväät) keskuskunnista 
mökkimatkat ovat jopa yli kaksinkertaisia verrattuna niiden reuna-alueisiin.

kuva 5.  

kuva 6. kuva 7.
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tärkeitä olivat luonnonläheisyys, rentoutuminen, yhdessäolo per-
heen kanssa sekä nimenomaan erilaiset mökkipuuhat ja yhteys 
paikalliseen elämään. Keski-ikäisten 50–59-vuotiaiden mökkei-
lijöiden ryhmä oli kaikkein kiinnostunein mökin varustetason 
parantamisesta. Heillä on siihen myös parhaimmat taloudelliset 
voimavarat. (Hirvonen & Puustinen 2008, 107–110.) 

Kuitenkin haluan tarkastella vapaa-aikaa ja sen tulevaisuutta 
myös oman sukupolveni näkökulmasta. Olemmehan me kuiten-
kin tulevaisuuden mökinomistajia ja ajan oloon on merkityksem-
me kuluttajina kasvava. Kun suurista ikäluokista aika jättää, on 
käsillä huomattavasti heterogeenisempi vapaa-ajan viettäjäjouk-
ko. Nuorten mökkeilyä voidaan arvioida perustuen Hirvosen ja 
Puustisen (2008) julkaisemaan tutkimukseen, jossa selvitettiin 
18 vuotta täyttäneiden suhtautumista mökkeilyyn. Nuoret arvos-
tivat mökkeilyssään ennen kaikkea ystävien kanssa yhdessäoloa, 
saunomista ja uimista sekä ruoan valmistamista. Heille keskeistä 
eivät olleet mökkipuuhat, eivätkä myöskään mökin hyvä varuste-
lutaso. He ilmoittivat vanhempia ikäryhmiä useammin pitävänsä 
yksinkertaisesta mökkielämästä. Tämä on myöskin oma käsityk-
sen nuorten ikäluokkien asenteista.

Liisa Jokisen kanssa käydyssä keskustelussa nousee esiin käsite 
uudenlaisesta luksuksesta, johon haluaisin kiinnittää huomion. 
( Jokinen, haastattelu) Sukupolveni edustamastamasta näkökul-
masta ylivarustelu ei olekaan enää luksusta. Perinteiseen mök-
kielämään liittyvä alivarustelu sen sijaan nähdään ylellisyytenä. 
Itse tekeminen, ajan käyttö perustarpeiden tyydyttämiseen, pai-
kan, luonnon ehdoilla eläminen edustaa sukupolvelleni jotain ai-
nutlaatuista, erilaista, tavoiteltavaa. Perinteinen mökkikokemus 
nousee arvoonsa kaupunkielämän rinnalla. Ilmiö on yleinen ja se 
on tullut esiin myös tutkimuksissa yhtenä oleellisimmista mök-
kikokemuksista. (Ahlquist 2009, 163, 1. Periäinen, 48) 

Tämän alivarustelua ihannoivan suuntauksen esiintulossa on 
jotakin mielenkiintoista.  Ilmiön voi kohdata myös Megatren-
dit- tutkimuksesa ja keskusteluissa Liisa Jokisen kanssa. Nimeän 
ilmiön aitoilu -suuntaukseksi. Sitä leimaa pyrkimys mielikuvaan 
ja alkuperäiseksi koetun käsitteen lähestymiseen ilman ironiaa. 
Tässä tapauksessa mökkitunnelma, sen aitous, jonka tavoitteena 
on nostalgian kokemus. Naivisti, ilman katumusta. Tällaista lä-
hestymistapaa voisi kutsua vaikka post- ironiaksi. Mökkeilyssä 
se on selkeä vastaliike 90-luvulta alkaneelle  varustelutason nou-
sulle. Aitoilun piirissä koetaan, että varustelu ei tuo mökkeilyn 
kokemukseen mitään uutta tai anna sille sisällöllistä lisäarvoa 
vaan pikemminkin estää “aidon” mökkikokemuksen syntymistä. 
Aitoilu jatkaa Periäisen kirjoituksissaa mainitseman myyttisen 
luontokokemuksen etsimistä vastapainoksi epäterveelle kaupun-
kielämälle. Ilmiö on ajassamme toistuva ja jaettu, joten toisaalta 
voi todella kysyä onko kaupunkielämässä, sellaisena kuin se yh-

teiskunnassamme näyttäytyy, jotakin epätervettä?

Sukupolveni on siis kiinnostunut mökkeilystä, mutta mökin 
omistamiseen liittyvät velvollisuudet sekä käytännön ongelmat 
eivät tunnu kiinnostavan. Käsitystä tukee haastattelemani Liisa 
Jokisen lausahdus: “Ihmiset on myös kiinnostuneempia vähän 
liikkuvammasta elämäntavasta, ja jos omistaa jotain niin siitä 
pitää pitää koko ajan huolta”. Maaseutuidentiteetti alkaa pikku 
hiljaa hiipua ja Suomessakin ollaan omaksumassa  kokonais-
valtaisen globaali, urbaani identiteetti. Osalla kaupunkilaisista 
nuorista, eivät isovanhemmatkaan ole enää maalta kotoisin. Hel-
singissä kaupukikulttuurin sanotaan  kukoistavan, mistä osoi-
tuksena on esimerkiksi ravintolapäivän synty. Nuoret viettävät 
vapaahetkiään kaupungissa, lomailevat lähialueilla seuraten vaik-
kapa Nopsa- lähimatkailupalven reittejä ja suosituksia. Mökille 
olisi kuitenkin halu. Aina ei kaupunkia, ja jo mainittuja kaupun-
gin urbaanille arjelle tunnusomaisia stressitekijöitä nuorikaan 
pää kestä.

Toisena vapaa-ajan viettoon vaikuttavana tämän hetken trendinä 
voi nähdä vapaa- ja työajan rajojen hämärtymisen. Enenevissä 
määrin haetaan mielekkäitä kokonaisuuksia, ei pelkästää palkit-
sevaa työ- tai vapaa-aikaa. Ihmiset kapinoivat työn elämää mää-
rittävää vaikutusta vastaan. (Palva, haastattelu) Arjessa mielekäs 
vaihtelu on avainasemassa. Ei ole kyse siitä, että työaika varsi-
naisesti supistuisi, vaan enemmänkin siitä, että työnteon olo-
suhteiden tulisi palvella ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Suuntaus asettaa  paineita perinteiselle mökkeilylle, kun mökki-
matka on pääkaupunkiseudulla keskimäärin 110km suuntaansa. 
(VAPET 2010, 67). Pääkaupunkiseudulla olisikin järkevää hah-
motella uusia tapoja viettää vapaa-aikaa, tuottaa mökkimäisiä 
retriittikokemuksia lähempänä ihmisiä. Se olisi järkevää niin 
ajankäytön kuin kestävän elämäntavankin kannalta.

Muita todellisia vaihtoehtoja mökkeilylle vapaa-ajan viettotapa-
na ovat nykyisellään ulkomaanmatkat tai varsin hintavat vuok-
ramökit, jotka nekin sijaitsevat varsin kaukana sieltä missä suo-
malaiset pääosin elävät. Vuokramökkien ylivarusteltua luonnetta 
voi myös syystä kritisoida. Mökkien hintaa nostavat mökkikoke-
muksen kannalta epäoleelliset ominaisuudet, kuten televisio tai 
astianpesukone. Historiallisesti on pääkaupunkiseudulla myös 
työväestölle luotu mahdollisuuksia vapaa- ajan viettoon kaupun-
gissa ( 2. Periäinen, 19) Edelleenkin jotkut onnekkaat kaupun-
geissa omistavat siirtolapuutarhamökin tai kuuluvat yhditykseen, 
joka omistaa mökin esimerkiksi Kivinokassa tai Vattuniemen 
mökkialueella Helsingin Lauttasaaressa. Mahdollisuuksia tai ei, 
tarve irrottautumiselle arjesta - siirtymiselle uuteen ympäristöön, 
tuntuu olevan olemassa laajemmaltikin.

Suomalainen ja helsinkiläinen kaupunkirakenne tarjoaa luon-
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nonläheisyyttä varsin kiitettävissä määrin. Olisi yleisesti hyödyl-
lisempää ja ekologisesti järkevämpää tarjota ihmisille elvyttävä 
retriitin kokemus pyörämatkan päästä kotiovelta. Yhtenä kei-
nona onkin nähty kaupunkiympäristön parantaminen, jotta se 
ei loisi perustavaa tarvetta poistua lähialueita kauemmaksi. Eh-
dotetaan mm. viljelypalstojen, siirtolapuutarhojen kehittämistä. 
(VAPET 2010, 116) Ongelmana näille kehitysehdotuksille näen 
niiden perustumisen omistamiseen. Sen lisäksi että omistaminen 
on henkisesti kuormittavaa, on se kaupungissa pidemmän päälle 
eräänainen ratkaisematon ongelma. Mikäli kaupunkiympäris-
tössä kaikki olisi yksityisomistuksessa, olisi elämä varsin vaikeaa. 
Katuosuuksia on vaikea yksityistää huonontamatta merkittävästi 
elämänlaatua kaupunkiympäristössä. Tietysti, mitä pysyväm-
pi elämäntapa- ja tilanne on sitä helpommalta tuntuu omistaa 
jotakin. Olemme kuitenkin toivottavasti matkalla yhteiskun-
taan jossa asioiden lainaaminen ja jakaminen on normi. Uudet 
sukupolvet eivät näe esimerkiksi pätkätyötodellisuutta välttä-
mättä elämää mitenkään oleellisesti häiritsevänä seikkana, vaan 
ovat solahtaneet siihen luontevasti löytäen mielekkäitä elämän 
ekosysteemejä keikkatöiden hetteiköstä. Omistaminen ei tähän 
kuvaan ja ideologiaan istu, eikä se sitä elimellisesti kaipaakaan.

5.  Langanpäät

5.1  Ajatuksia aineistosta ja haastatteluista.

Asenteet ja yhteiskunta ovat muutoksessa. On selvää, että myös 
vapaa-aikaa tulee arvioida muutoksen valossa. Koen, että loppu-
työni haastattelukattaus oli osuva. Trendi-indikaattori, kestävän 
kehityksen edistäjä, mökkitutkija ja lähimökin itselleen raken-
tanut arkkitehti, toivat konkreettisen näkökulman aineistooni. 
Haastattelujen viesti suhteessa lopputyöhöni on ollut innostava 
ja kannustava. Hahmottelemani lähimökkeilykonsepti tuntuu 
relevantilta haastattelujen ja juttutuokioiden jälkeenkin. Mök-
keilyn perusmerkitykset tuntuvat olevan  perustarpeita, eikä 
niistä auta pyrkiä pois, vaan miettiä kuinka tämä kaikki voitaisiin 
toteuttaa kohtuullisuuden rajoissa. Se oli myös haastattelemie-
ni henkilöiden ajatus. Sain haastateltaviltani paljon eväitä myös 
oman lähimökkini rakennussuunnitteluun ja lähimökkeilyko-
septin kehittelyyn.  Haastattelut kokonaisuudessaan; Palvan, Jo-
kisen ja Lylykankaan osalta ovat luettavissa artikkeleiksi työstet-
tyinä lopputyöni haastatteluliitteessä.

Jokisen haastattelin ensimmäiseksi, jo syyspuolella, projektin 
vielä ollessa hautumavaiheessa. Olin kiinnostunut bloggaajana 
ja jonkilaisena trendi-indikaattorina tunnetun Jokisen näkemyk-
sestä kysymykseen: Mihin vapaa-aika on matkalla meidän nuor-
ten kaupunkilaisten näkökulmasta? Mielenkiintoisinta Jokisen 
haastattelussa oli hänen antamansa näkökulma aktiivisena kan-

salaisena ja uudenlaisena muotoilutoimijana. Jokinen on, ilman 
minkäänlaista matkailualan kokemusta, perustanut internetissä 
toimivan lähimatkailupalvelu Nopsan. Nopsa antaa sivuillaan 
erilaisia matkailureittisuosituksia ihmisten lähiympäristöön 
sekä suosituksia hyvistä paikallisista palveluista. Jokinen toimii 
esimerkillisesti hyvin suoralla asenteella vapaa-aikaan, vaikut-
taen uuden median ja elämäntapa-ajattelun kautta. Näkökulma 
matkailuun on Jokisen Nopsa-ajattelussa  radikaalisti erilainen 
totuttuun. Päämääränä ei ole loma, vaan loma alkaa kotiovelta, 
eli asenteesta ja päätöksestä tehdä jotain uutta – omaksua uu-
denlainen näkökulma tuttuun ympäristöön. Kantavana ajatuk-
sena Nopsa-ajattelussa on sen nettisivujen slogan: ”Jos lähdet, 
ei tarvitse mennä kauas.”  Mökkikokemuksen saavuttamiseksi 
ei siis tarvitakaan automatkaa, vaan matkan voi tehdä kotiovea 
sulkiessaan.

Hyvin samankaltainen on ollut Verstas Arkkitehtien kahden 
osakkaan, aviopari Riina ja Jussi Palvan ajatus mökkimatkasta. 
Jussi kuvaili haastattelussa itseään ”oman elämänsä perässähiih-
täjäksi”. Toimistolla riittää töitä, eikä ajatus autoillen vietetys-
tä, varsin rajallisesta vapaa-ajasta, houkuttele Palvaa. Heidän 
elämänsä onkin mahdutettu parin kilometrin säteelle, jossa on 
sekä mökki, työ että koti – nykypäivän urbaani unelma. Palvat 
kokevat saaneensa mökin omistamisen parhaat puolet ja karsi-
neensa ikävät pois. Mökki on saavutettavissa milloin tahansa ja 
Jussi kertoikin silloin tällöin menevänsä mökille vain päiväunille, 
hetkeksi pois toimiston kiireestä. Mökin fasiliteeteille ei tarvitse 
asettaa suuria paineita kodin palvellessa huoltokeskuksena, siitä 
huolimatta, että ollaan mökillä. Mökkeily ei siis olekaan mah-
dollista ainoastaan järvenrannalla siellä susirajan läheisyydessä. 
Se voi arkeen yhdistettynä antaa jotakin paljon enemmän.

Minimimittaisen asuminen ja vapaa-ajan asumisen minimi- ja 
kaupunkikonseptit ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä. De-
signblogit ja arkkitehtuurilehdet esittelevät erilaisia minimirat-
kaisuja sivuillaan. Syiksi voidaan ajatella alati lisääntyvää väestöä 
ja tilantarvetta, mutta myös muutamia muutoksia. Individuaismi 
ei tunnu olevan katoamassa minnekään yhteisöllisyyden myötä, 
mutta toisaalta pienistä yksiköistä on helpompi muovailla yhtei-
söjä. Periaatteessa kuin kerrostalossa, jossa ennen maalla suuressa 
talossa asuneet perheet elävätkin päällekkäin. On kyse tiivistämi-
sestä ja karsimisesta. Ajattelu liittyy myös liikkuvuuteen ja väli-
aikaisuuteen. Olosuhteet länsimaisessa yhteiskunnassa ja työelä-
mässä, ovat saaneet ihmiset kiinnostumaan liikkuvuudesta. Kun 
tästä urbaanista nomadiudesta tulee tavoiteltavaa, on omistami-
nen, vaikka se olisi mahdollistakin, muuttumassa ennemminkin 
koetuksi esteeksi.
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5.2  Konseptikehittelyä

Lopputyöni suunnitelmaosuuden lopputuotos on vapaa-ajan 
asumus, joka palvelisi demokraattisesti mahdollisimman monia 
mökkeilyhalukkaita kaupunkilaisia. Pientä, mahdollisimman 
omavaraista mökkiä olisi mahdollista varata lainaamon kautta, 
vuorokaudeksi-pariksi kerrallaan. Ideana on tarjota kaupun-
kilaiselle ns. retriitin kokemus, jota arkielämässämme jäämme 
kaipaamaan. Yhteinen jaettu tunne mökkeilyn tarpeellisuudesta 
olkoon todisteena. Kuitenkin, yleisesti kaupunkilaisten käytettä-
vissä olevat vapaa-ajan viettopaikat/asunnot ovat varsin kaukana 
kotoa, Suomen notkoissa ja saarelmissa.

Johdannossa kohderyhmä on rajattu ja rajaus osaltani hyväksytty. 
Koen itse kuitenkin suunnitelmat varsin laajasti houkutteleviksi. 
Aineistossa on käynyt ilmi suurten ikäluokkien taipumus kakko-
sasumiseen, mutta mikseivät myöskin suuret ikäluokat nauttisi 
lähimökkipalvelusta. Tuskin koko ikäluokkaa kiinnostaa kaiken 
omistaminen ja omaisuudesta huolehtiminen – vaivattomuus on 
myös heille hyve.

Lähimökkikonsepti ei perustu yksityiseen omistamiseen. Erilai-
set leasing- ja lainaamisperusteiset palvelut ovat ajankohtaisia 
ja yleistymässä. (City Car Club, vaatelainaamo, taidelainaamo). 
Näissä edellä mainituissa toiminta-ajatus perustuu jäsenmak-
suun, jota vastaan saa käyttöoikeuden.  Kuluista ja vastaavasti 
toiminnan voitoista vastaa yritys, joka on perustettu hallinnoi-
maan toimintaa. Yritys siis myös omistaa lainattavat tuotteet. 
Tämän kaltaiseen ajatteluun myös lähimökkikonsepti perustuu.

Toimintaa

Palvelun idea perustuu yksittäisen mökkiläisen vapaudelle ja 
vapaaehtoisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksille. Kuten couch-
surfing – internetpalvelussa, voi seuraava mökkiläinen antaa ar-
vionsa edellisen mökin käyttäjän talonpitotaidoista. Siivoaako 
käyttäjä, ja millaiseen kuntoon mökki on lähdettäessä jäänyt. 
Mökkiläinen on näin vastuussa ”yhteisen omaisuuden” huolenpi-
dosta ja samalla mökkien huonoa kohtelua ja ilkivaltaa voidaan 
estää. Lähimökin internetsivulla olevasta huoltotoimenpidelis-
tasta olisi mahdollista katsoa sopivaa puuhaa, mikäli sen kokee 
rentoutumisen kannalta olennaiseksi.

Jokaisella mökillä olisi oma sivunsa, jolle käyttäjät voivat jättää 
terveisensä ja kertoa yksittäiseen mökkiin liityviä huomioitaan. 
Mikäli he ovat innostuneet puuhaamaan jotakin erityista – ke-
räämään polttopuita, tekemään korjaustöitä tai siivoamaan pe-
rusteellisemmin, voisivat nämä käyttäjät kirjata sen mökkisivulle 
ja seuraava mökkiläinen arvoisi toimien laadun. Käyttäjiä voisi 

tehdyn työn hyvästä arviosta odottaa positiivisia kannusteita yl-
läpidon taholta, esimerkiksi etulyöntiaseman mökkivuoroja jaet-
taessa. Tällaisella positiivisella kannustamisella voitaisiin tukea 
mökkiläisiä tekemään jätehuolto-, ynnä muita helposti käyttä-
jälle ulkoistettavia toimia. Myös mökkilöisten kaasun ja energian 
käyttöä olisi helppo seurata mittarein, jolloin ylläpito voisi palki-
ta säästeliäisyydessä ansioituneita mökkiläisiä.

Kustannuksista

Lähimökkikonseptissa alkukustannukset ovat varsin korkeat. Jos 
arvioimme yhden mökin rakennuskustannusten sijoittuvan noin 
15 000 euroon, ei toiminta tule kattamaan alkukustannuksia ko-
vinkaan nopeasti. Samassa vauhdissa mökkeihin tehtävät kor-
jaustyöt luonnollisesti lisääntyvät. Kustannuksia syntyisi myös 
internetpalvelun perustamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta. 

Mökkeily tavanomaisessa muodossaan on varsin kallista, joten 
voisi ajatella myös joidenkin tulevien mökkiläisten olevan kiin-
nostuneita osallistumaan alkukustannuksiin esimerkiksi pantin 
muodossa, jolloin palvelun perustamiskustannuksiin voitaisiin 
kerätä pääomaa. Helsingin kaupunki olisi yksi mahdollinen 
rahoittajavaihtoehto. Kaupungin intressit ovat esimerkiksi pal-
velujen käyttö, kaupunkikuvan elävöittäminen, imagovaikutus, 
kaupungin yleinen käyttöaste sekä mahdollisesti myös edustus ja 
väliakaisasumiseen liittyvät käytöt.

Tällaisten toimien lisäksi tehokasta voisi olla tuotteiden ja tuo-
tantojen esittely kohteessa. Eri talovalmistajat voisivat toteuttaa 
mökit omalta pohjaltaan, jolloin mökkien nimet määräytyisi-
vät valmistajan mukaan – mm. Honka, Enso, Upm, Lapponia, 
Kastelli, Desingtalot... Sisällä talossa on pieni keittiö, jossa olisi 
paikka omalle tuotesijoittelulle. Esimerkiksi keittiötä tai kamii-
naa voisi kilpailuttaa, kuten kaikkia sisustuksellisia ja taloteknisiä 
tuotteita. Mökissä olisi erikseen viesti joka kertoo tuotteiden val-
mistajat. Sama informaatio linkkeineen, löytyisi mökin omalta 
lähimökkipalvelun internetsivulta. Internetsivuilla tapahtuvasta 
mainonnasta voisi tätäkin kautta hakea pientä tulonlähdettä. 

Summittaisessa arviossa Lähimökkiklubin jäsenyys olisi 200€ 
vuodessa. Yhdellä mökillä olisi laskennallisesti 20 käyttäjää, 
jolloin yhden käyttäjän vuorokausimäärä olisi laskennallisesti 
keskiarvoltaan 18,5 vuorokautta. Tällöin yksi mökki tuottaisi 
vuodessa 4000€, mikä voisi kattaa hyvinkin mökkien ylläpidon 
kustannukset ylimalkaisesti. Mikäli mökkejä on enemmän, hen-
kilötyökustannukset näyttelisivät luonnollisesti suhteelisesti pie-
nempää osaa tietyyn rajaan asti.
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Uusi asiakas maksaa 
jäsenmaksun. Yhtiö saa tiedot ja lisää 

hänet lähimökkiläisiin.

Uusi lähimökkiläinen luo 
itseleen profi ilin ja varaa 
mökkisivun kautta itsel-
leen 2 yötä.

Yhtiö valitsee mökkiläisen
valitulle ajalle. Etusijalla 
ensikertalaiset ja parhaiten 
pisteytetyt  mökkiläiset.

Mökkiläinen tutustuu 
mökin profi iliin, lukee 
edellisen mökkiläisen jät-
tämät viestit ja lähtee naut-
timaan lähimökkeilystä.

Lomalta mökkiläinen 
palaa kotiinsa, arvoste-
lee edellisen mökkiläisen, 
havainojensa perusteella, 
tämän henkilökohtaisen 
profi iliin ja lisää tietoja  ja 
havaintojaan lähimökin 
profi iliin, mikäli on jotain 
huomautettavaa tai lähi-
mökkiläinen on suorittanut 
joitakin erityisaskareita 
mökillä.

Yhtiö tarkistaa lähimökin 
sivulle lisätyn informaation 
ja antaa töiden mukaiset pis-
teet mökkiläiselle.

Seuraava mökkiläinen  ar-
vostelee edellisen suorit-
tamat toimenpiteet ja an-
taa pisteytyksen edellisen 
mökkiläisen profi iliin, mö-
kin kunnon mukaan.
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100 %

Lähimökki - matkusta lähelle päästäksesi kauas
Lähimökki 

www.lahimokki.com/suomenlinna/lansi_mustasaari/mokit/lapponia#

suokki

Lähimökki

ylläpito:

Hei suokin mökkiläiset!

Suomenlinnaseura ilmoitti 6.6.12 
kadettikoululla olevan polttopuita 
kerättäväksi viime viikon risusa-
votasta! Nyt on mahdollisuus 
täydentää puuvarastot ja ansaita 
lähimökkiläispisteitä!

Länsi- Mustasaaren Lapponia 

Jussi:
Moi Länsi- Mustasaaren lähimök-
kiläiset!

Huomasin käynnilläni 4-5.6. aivan 
ihana ahomansikkamättään vallitusten 
takana. Riivin tyhjäksi, mutta pian 
mahtaa taas olla piennar punaisenaan!

Pitäkää paikat siistinä! Pian taas 
tulossa sinne ! ;) Jee!!

Mirkku:
Hei!

Kuten tiedätte, olen Dodo- aktiivi. 
Perustin lomallani 15-17.5 viljelypal-
stan Länsi- Mustasaaren Lapponia-, 
Honka- ja Ensomökkien läheisyteen 
pienen kallioviljelmän. Pottua, yrttejä, 
kesäkurpitsaa ja kesäkukkia! 

Palsta edellyttää menestyäkseen 
hieman huolenpitoa. Osallistutaan 
kaikki, niin saadaan kotiinviemisiä tai 
mausteita kalasoppiimme!!

Muistakaa, ettei sitä voi kastella 
merivedellä, vaan ottakaa vesi kalliol-
ätäköistä tai saostuskaivon säiliöstä. 
Suodattunut harmaavesi kelpaa 
mainiosti!

Lähimökkiläisiltä:

7.6.2012 klo 14.30

2.6.2012 klo 16.34

Hei suokin mökkiläiset!

Suomenlinnaseura ilmoitti 6.6.12 
kadettikoululla olevan polttopuita 
kerättäväksi viime viikon risusa-
votasta! Nyt on mahdollisuus 
täydentää puuvarastot ja ansaita 
lähimökkiläispisteitä!

Lähimökit        Yhteistyö        Ryhdy lähimökkiläiseksi!         Yhteystiedot           Lähimökkeily

Vieraskirja:

Lapponia 8-10.6

Ihana irtiotto oli taas arjesta. Vielä pari viikkoa varsinaiseen kesälomaan. 
Tällä jaksaa siihen asti. Mökki oli hienossa kunnossa ja Jussi oli keränny 
kauniin kesäkukkakimpun pöydälle. Laitan tänne pari kuvaa joita tuli 
otettua...

Varustelu
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6.  Suunnittelun perusteet

Tontit

Mökkien mahdollisia sijoituspaikkoja ovat mielestäni lähes kaik-
ki Helsingin kaupungin omistamat rannat ja puistoalueet. Mökit 
sijoittuisivat muutaman mökin ryppäissä valituille alueille. Mö-
killä ei ole tonttia, vaan sen sijoittamien kaupungin omistamalle 
maalle perustuu kaupungin ja lainaamon yhteiseen sopimukseen. 
Mökit voisivatkin muuttaa paikkaa lähimökkiyhteisön toiveiden 
mukaan, esimerkiksi äänestyksen kautta. Perusajatauksena on 
mökki pyörämatkan päässä. Myös ajatus kellusvasta lähimökistä 
on kiehtova.

Rakennussuunnittelun perusteet

Aineistoa tutkiessani on tullut selväksi muutamia perustarpeita, 
joita käsittelen luvussa 2.2. Perusperiaatteena lähimökin raken-
nussuunnittelussa on ollut ajatus retriitistä. Rakennuksen tar-
koitus on olla vastaus laajempaan lopputyökysymykseen: kuinka 
olisi mahdollisuus tarjota retriitin kokemus lähempänä kaupun-
kilaisten ihmisten arkea, esimerkkikohteena Helsinki. Konsepti 
vastaa yleisesti ajatukseen, kuinka. Rakennussuunnitelma kertoo 
mitä, kun konsepti toteutuu.

Retriitti on projektissa määritely kokemukseksi ykseydestä luon-
toon. Aineistoni, eivätkä haastatteluni ole käsitelleet olennaisesti 
mökkeilyn tunnepuolta, sitä millaista on tuntea. Mikä on se ko-
kemus joka elvyttää, tervehdyttää ja korjaa. Kuinka sielu lepää? 
Kaikilla aisteilla aistittava kokemus ykseydestä. Jonkinlaiseen 
alastomuuteen, ja luonnollisten, todellisten asioiden kohtaami-
seen se liittyy. Rakennussuunnittelussa retriitin kokemuksen 
tulee ilmetä vähäeleisyytenä. Mikään ei saa häiritä tavoitekoke-
musta. On yritettävä poistaa esteet retriittikokemuksen tieltä. 
Suunnittelussa tulee pyrkiä pelkistyneisyyteen ja luonnollisuu-
teen, ja sitä kautta luontevuuteen. Rakennukselta vaaditaa moit-
teetonta detaljiikkaa ja käytännöllistä helppoutta. 

Estetiikka

Mökkiestetiikka on sinänsä mielenkiintoinen arkkitehtien oma-
tessa tässäkin asiassa ainoan oikean maun ja sen standardit. Kui-
tenkin suurelle osaa ihmisistä mökin pyöröhirret merkitsevät 
paljon muutakin kuin kategorisesti huonoa makua. Arkkitehdit 
ovat loma-asuntoja suunnitellessaan katselleet kaiholla toissa-
vuosisadanvaihteen kansallisromattisten taiteilijoiden erämaa-
ateljéita, mutta ylenkatsoneet honkaisia valmismökkejä vaikka ne 
keskenään ovat alkuepäräiseltä idealtaan hyvin lähellä toisiaan. 
Hirsisen valmismökin suunnitteluun on ryhtynyt aniharva suo-

malainen arkktehti. Rohkelikkoina voidaan tässäkin tapauksessa 
mainita Reima ja Raili Pietilä, joiden kansallisromaantiikkaan 
ja talonpoikaisperinteeseen viittaava valmismökki löytyy Irmeli 
Visannin mainiosta Lomakotikirjasta. Samaisesta kirjasesta on 
myös varsin hienovaraisesti rantaruotsalaiseen kalamajaperintee-
seen viittaava Kristian Gullichsenin lomamaja. 

Molemmat esimerkkimökit ovat hyvin perinnetietoisia. ”Hal-
pahintaisen” yleisönkosiskelun ja yleisen maun miellyttämisen 
sijaan nämä mökit tarjoavat varsin puhuttelevan esimerkin mök-
kisuunnitteluun. Mökkeily on todettu olevan jaettu kansallinen 
mielentila. (Periäinen, haastattelu) Tällöin on mielestäni viisasta 
viitata jollakin tavalla tähän ihmisten kollektiiviseen perimään. 
Mökki sanana tuo suomalaiselle mieleen jotankin, eikä sitä jota-
kin tule väheksyä. Tuo kuva punamultaisesta mummonmökistä 
veden läheisyydessä ei välttämättä vastaa relevantisti todellisuut-
ta, mutta se liittyy olennaisesti mökkeilyn kokemiseen ja koke-
mukseen. Tämä estetiikka ja kuva, tarjoaa ihmiselle arvokasta 
tarttumapintaa mökkikokemuksen osana, ja voi sen nähdä jopa 
edesauttavan mökkikokemusta. Arkkitehtuurin on hyvä haastaa 
käyttäjäänsä, mutta onko kodin tehtävä haastaa asujaansa vai 
luoda edellytykset kotiutumiselle. Voisiko mökkiä pitää jonkin-
laisena sielunkotina? 

Toiminta& Mitoitus

Lähimökin tavoitteena on palvella ympärivuotisesti, muutaman 
yön pituisia jaksoja. Ajatuksena on, että lähimökki sijaitsee niin 
lähellä, että mökkiläisen perustarpeet esimerkiksi pyykkäyksessä 
ja vaativassa ruoanvalmistuksessa tulevat kotoa. Lähimökin tulee 
olla sellainen,  jonne on mukava pakata se, minkä aikoo käyttää. 
Kaikki mikä tuodaan, kulutetaan tai viedään pois. Mökki tarjoaa 
valaistuksen ja jääkaapin aurinkokennon avulla, kuivakäymälän 
ja kaasulieden. Vesihuollon turvaa kantovesi. Lähimökki on siis 
kuin asema tai suoja. Mahdollistava paviljonki helsinkiläisen 
luonnon äärellä.

Mökin koon on määrittänyt liikuteltavuus. Ely- keskus on mää-
ritellyt erikoiskuljetuksen suurimmat mitat liikenneministeriön 
päätöksen mukaan. Näille mitoille ei tarvita erillistä kuljetuslu-
paa. (ELY, 2011) Tämän kuorma-autoja ja varsinaista erikoiskul-
jetusperävaunua koskevan mitoituksen maksimipituus on 27m. 
Mökin korkeus saa olla maksimissaan 4,4m ja leveys eneintään 
4 metriä. Onhan ajatuksena kuitenkin mökkien liikuteltavuus 
ja mahdollisuus ”tontin” vaihtoon. Ideaalia on, että Lähimök-
kipalvelun käyttäjät voisivat ehdottaa tontteja, ja ylläpito kävisi 
neuvotteluja Helsingin kaupungin kanssa tonttien käytöstä ja 
ehdoista.
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kuva 8. Vientisauna 6. Reima Pietilän Rantasalmi Oy:lle suunittelema tuvan ja saunan valmismökkiyhdistelmä edustaa 
honkamökkiperinnettä hienosti aikaansa sovitettuna. 

kuva 9. MS 1. Näin Kristian Gullichsen tulkitsee rannikkoseudun kalavajaperinnetta suunnittelemassaan valmismökissä.
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7.  Prosessikuvaus

Kesämajat ja siirtolapuutarhat

Ihka- ensimmäinen mielikuva tulevasta lähimökistä syntyi 
kuitenkin Øresundstogetissa, joka on junayhteys Göteborgista 
Helsingøriin,  vuonna 2010 ihastellessani Malmön lähiranto-
jen dyyneillä makailevia kevytrakentaisia rantamajoja. (kuva 8) 
Haaveilin pienestä pelkistetystä vajasta, joita olisi kaupungin 
rannoilla avoinna halukkaille yöpyjille.  Itse olen useana kesänä 
yöpynyt Suomenlinnan kallioilla patjojen ja peittojen kanssa 
ja kokenut kaupunkilomailun mahdollisuudet. Lomailuun ei 
todellakaan tarvita monen tunnin ajomatkaa.

Kun lähdin sijoittamaan konseptia Suomeen, olivat lähimmät 
vertailukohdat siirtolapuutarhamökkit ja Helsingin kaupungin 
kesämajat. Siitolapuutarhojen perustaminen lähtee pitkälti 
samasta konseptista - mahdollisuudesta ulkoilmaelämään kau-
pungeissa, kuten kesämajoissakin (2. Periäinen, 19). Kuten jo 
aiemmin mainitsin, näissä konsepteissa  minulle on ongelmal-
lista omistamisen ja sitä seuraava sitovuuden ajatus. Mielestäni 
tulevaisuuden kaupunkimökki on demoraattisempi ja jousta-
vampi  kuin yksityisomisteinen rakennus vuokratulla maalla.

Kesämajailu Helsingissä on hieno osoitus 1900- luvun alun 
työläisten kaupunkilaisaktiivisuudesta. ( Anttila&Laitinen, 14; 
Sopanen, luento  ja 1. Hki rak. vir., 2 ) Alkuun kansanpuisto-
jen telttailuoikeudesta liu´uttiin väliaikaisiin kesäkeittiöihin 
ja lopulta pysyviin majoihin. Tutustuin Helsingin kaupungin 
asettamiin kesämajojen rakennusohjeisiin. Näiden ohjeiden 
pohjalta ovat myös muutamat helsinkiläisarkkitehdit toimineet. 
Valitsin mukaan kaksi: Palvan ja Sopasen kesämajat. Suunni-
telmat viittaavat toisaalta alueiden syntyaikaan ja tämän päivän 
suunnittelija- mökkirakentajalle ne ovat kääntyneet varsin eri 
suuntiin. Kun Palvan Citymökki kurkottaa ohjeisiin nähden kuva 10. varhaisia hahmoluonnoksia

Käyn tässä luvussa läpi joitakin työhöni vaikuttaneita seikkoja ja 
aiheen kannalta relevantteja projekteja viime vuosilta ja hieman 
kauempaakin suomalaisen valmismökin menneisyydestä. Näihin 
seikkoihin kuuluvat myös tutkimani helsinkiläisten kesämaja-
yhteisöjen rakennusojeet joita Helsingin kaupunki on asettanut 
Lauttasaaren ja Kivinokan kesämajoille.

Inspiraatioista

Jos halutaan, että kaupunkilaiset saisivat mökkeilyn kokemuksia 
lähempänä kotiaan, tarvitaan siihen väline. Lähimökki toimii 
konseptissani tuona välineenä ja mahdollistajana uuden näkö-
kulman löytämiseen. Mökistä on meillä kaikilla jokin mielikuva 
ja se on konseptina jaettu ja tuttu.

Tähän tuttuuteen halusin tarttua ja tuoda siitä vajasta ja tor-
pasta jotain, mutta tuoda esteettömän näkymän ja ottaa jotain 
Helsingistä. Asetin mökille myöskin vaatimuksen kustannuste-
hokkuudesta pyrkiessäni demokraattisuuteen ja muotokielessä 
sekä rakennusjärjestelmään sisältyvän ajatuksen eri valmistusta-
voista.

Kuten kohdassa 6 mainitsin jonkinlainen henkinen esteet-
tömyys on ollut tavoitteena mökkiä suunnitellessa. Ajatus 
näkymästä ja sen tarkasta rajaamisesta, sekä mökin suhteesta 
ilmansuuntiin on ollut olemassa jo alusta alkaen. (kuva 7) 
Rajaaminen olisi kaupunkiympäristösä välttämätöntä, mikäli 
haluaa luoda pienintäkäään illuusiota yksityisyydestä. Tietty yk-
sityisyys onkin tärkeää, jotta mökkiläinen voisi kokea saavansa 
mökkikokemuksen varsin urbaanissakin ympäristössä.

kuva 11.  Tanskalaisia rantamajoja
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kuva 12.  Maja A, Kivinokan kesämajaohjeisto

kuva 13. Sopasen kesämaja Kivinokassa, ennen 
punamultausta.

kuva 14. Maja A,  Liite 3, majan piirustukset

kuva 15. Palvan Citymökki Lauttasaaressa, ennen 
kamiinan piippua

rohkeasti minimalismilla sävytettynä jonnekin myyttisen 
50- luvun helsinkiin( kuvat.10, 11), on hyvin samankaltaisilla 
ohjeilla tuotettu Sopasen rantamaja sekoitus toisaalta 30-luvun 
nostalgiaa Kivinokan syntyajoilta ja saaristolaisuutta. (kuvat 8, 

9)Lauttasaaren kesämajojen rakentamistapaohje on 2 neliö-
metriä suurempi kuin Kivinokan suurin mahdollinen 12 m2 
pinta-ala. (2. Helsingin kaupunki rak.vir., liite 1)
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Moduli holiday home (1973)

Moduli on jo varsin suuri vapaa-ajan asumus. Se edustaa 
upeasti aikansa rakennusteknistä ajattelua ja on samalla tilan-
käytöltään hyvin elegantti. Moduli liittyy vahvasti modernis-
tiseen ajatteluun vapaa-ajan asunnosta ja rakennustekniikasta. 
Kiinnostavaa on, että se on teräksen - modernismin sarjallisen 
ykkösmateriaalin sijaan valmistettu pääasialliseti suomalaisesta 
puusta. Se nostaa näkökulmastani tämän mökin aivan uudelle 
tasolle ja nivoo sen suomalaiseen rakennusperintöön. Olisi hy-
vin kiinostavaa vierailla tällä mökillä tänään. Nähdä kuinka aika 
on koetellut tätä kevytrakentaista, puista elemnttitaloa.

Moduli edustaa aikaansa monella tavalla. Edelleen liikutaan 
perinteisen mökkeilyn ytimessä, mutta perinteisen torpan sijaan 
on siirrytty jälkimodernistiseen ajatteluun. Tila ei hahmotu 
suljettuna, vaan ympäristölleen avoimena ja valoisana. Suuri 
puoliulkotila luo illuusiota jatkuvuudesta ympäröivän maiseman 
kanssa. Pihapiirimäinen tilajärjestely tuottaa pääoleskelutiloille 
suojaa ja mahdollistaa tämän “avaruusaluksen” laskeutumisen 
hyvin monenlaisille tonteille.

kuva 15. Pallasmaan Moduli

kuva 16. Modulin pohjaratkaisu on hienostuneen perinnetietoinen. 
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Kaupunkimökki (2011)

Riina ja Jussi Palvan suunnittelema Kaupunkimökki Lautta-
saaressa on mielestäni tähtiesimerkki urbaanista suomalaisesta 
unelmasta. He kirjoittavat Puu-lehden artikkelissaan ajatuksis-
taan ekologiasta, ajankäytöstä ja mökkeilyn perusperiaatteista. 
”Vaikka mökki on keskustan tuntumassa, on siellä luonnon 
keskellä olemisen tuntu. Sinne saavutaan kapeaa polkua pitkin 
ja perillä aukeaa näkymä merelle.” Myös työn ja vapaa-ajan 
yhdistäminen arjessa tulee esille suunnittelijapariskunnan 
tekstissä: ”Halusimme lomapaikan jonne olisi helppo mennä, ja 
josta voisi piipahtaa kotiin suihkuun tai toimistoon hoitamaan 
kiireisimmät työasiat.” (Puu, 2/2011)

Itse mökki on rakennettu Lauttasaaren Vattuniemen mökki-
alueelle. Lahonneiden mökkien uudelleenrakentamiselle, jota 
tämä projekti edustaa, on alueella tiukat säädökset ja mökki 
kunnioittaakin rakennusohjeita. Tilankäytöltään mökki sen 
sijaan on perinteesen nähden uudelleen punnittu. 14m2 tila on 
jaettu kahteen tasoon, jossa alemmalla on kiireisemmät eteis- 
ja keittiötilat. Askelman korkeammalla sijaitsevat oleskelu- ja 
makuutilat kiintokalusteina jopa neljälle. Suunnittelijat kertovat 
ottaneensa suunittelussa vaikutteita niin japanilaisesta tilankäy-
töstä kuin veneiden tilaasäästävästä suunnittelusta. Suunnittelun 
voi katsoa nojaavan voimakkaasti urbaaniin nostalgiaan. Siirto-
lapuutarhan ja perinteisen saunamökin yhdistelmä muistuttaa 
myös hämäävästi olympialaisiin suunniteltuja lipunmyyntikoju-
ja ja lippakioskeja. Helsingin idyllistä, urbaania historiaa.

Toiminnallisuudeltaan mökki on ympäristössään kuin asema. Ei 
tosin mahdollinen itsenäisenä, vaan juuri urbaanissa kontekstis-
sa. Mökki on paikassaan mahdollistava sisätila fasiliteetteineen. 
Aktiivinen puuhailu on keskitetty lähelle ulko-ovia, ympäröivän 
luonnon äärelle, jonne oleskelu on ohjattu. Ikkunoiden koko 
ja suunnat luovat takaosasta oivan tarkkailupaikan. Pienen 
tilan lämmitys onnistuu helposti kamiinan avulla. Mökkiä on 
hankala kuvitella varsinaisesti talvikäyttöön. Pientä tilaa ei ole 
lähdetty jakamaan erillisiin lämpövyöhykkeisiin, toiminnallisuus 
ja rakennuksen eristys eivät varsinaisesti tue talvikäyttöä, mutta 
paikkaan on helppo kuvitella poutaisten kesäpäivien idylli.

Beach Chalet (2007)

Mielestäni yksi kansainvalisesti hienoimpia tämän mittakaavan 
vapaa-ajan asumisen esimerkkejä viime vuosilta on Studio-
mama - muotoilutoimiston rantamaja Kentissä Engnlannissa. 
Rakennusperinöllisesti rantamaja liittyy samaan rantamajape-
rinteeseen jota mainitsemani Etelä-Ruotsin ja Tanskan ranta-
majatkin edustavat. Mökin suunnittelija, alkujaan tanskalainen 
muotoilija, Nina Tolstrup kertoo samalla rantaviivalla olevan 25 
muutakin mökkiä rivissä.

Mökissä on oleskelutilan lisäksi makuuparvi ja lasten kerrossän-
gyt, pieni keittiö ja terassi. Poikkeuksellisen upeaa mökissä on 
mielestäni sen puun käyttö ja funktionaalinen selkeys. Sisätiloil-
taan 35 neliömetrisellä mökillä on suunta ja se maksimoidaan 
koko seinän kokoisella lämpölasielementillä. Mökki viittaa 
hienosti Tolstrupin skandinaavisiin juuriin ja tanskalaiseen 
muotokieleen tuoden minimalismin keinoin rantamajaperintee-
seen jotakin tästä päivästä.

Beach Chatlet on vaikuttanut lähimökkini suunnitteluun 
vedoten selkeydellään ja mainitsemallani rajauksen ja esittäen 
esimerkin modernistisen ajattelun kontrastisista mahdollisuuk-
sista suhteessa rakennusperinteeseen.

Palvojen Citymökistä olen adaptoinut suunnitelmiini tilallisen 
jaottelu ajatuksia tasoeroin sekä lämpötatamin käytön. Palvojen 
mökki on voimakkaasti kesäkäyttöä tukeva, mutta kuvittelisin 
oman Lähimökkini olevan houkutteleva myös talvella. Kesä-
majojen toiminnalliset käytännöt ja fasiliteetit ovat myös hyvin 
lähellä Lähimökkini vastaavia. Mökin ei tarvitse olla omako-
titalo ollakseen toimiva - mikäli se sijaitsee tarpeaksi lähellä 
arkiympäristöä.

kuva 17. Palvojen “Sohva metsässä”

kuva 18. Enlantilaisen rannan skandinaavi - Beach Chatlet
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Sepon kesäpäivä Suomenlinnassa

Seppo on jo ehtiny odottaa kesäkuista lähimökkiviikonloppuaan.
Rankka kolmivuorotyö Vuosaaren satamassa on vienyt Sepon mehut.

Hän on varautunut hyvin eväin lähilomaansa
 ja aikookin ostaa vain kahvimaitoa ja juomavettä saarelta.

Toiminnan miehenä Seppo katsoo mökkipro�ilista tietoja
mökillä vajaana olevista hommmista. Suomenlinnaseura on toivonut
mökkiläisten keräävän polttopuita risuista ja ajopuista, ja ilmoittaa
linnoituksella syntyneistä puujätteistä, joita saisi käydä keräämässä.
Seppo suunnittelee pientä varautumista tulevaan syksuun ja aikoo

kerätä monta sylillistä polttopuita syksyn varalle. Seppo nauttii
lähimökistä Suomenlinnassa kesän ohella myös syysmyrskyjen aikaan.

Silloin on hyvä olla kamiinassa poltettavaa.

Mirkku, aktiivinen Dodolainen on järjestänyt pienen kallioviljelmän mökille
ja toivoo, että mökkiläiset huolehtisivat siitä.

Seppo saapuu rantamökkiinsä ja käy heti virkistävällä uinnilla.
Hän tarjoaa iltakahvit terassillaan muutamille myöhäisille

auringonottajilla ja koettaa ahvenen syöntiä lähimökin ongella.

On tulossa lämmin yö. Niinpä Seppo pitää ikkuna auki,
mutta sulkee ikkunaluukut, jotta raikas öinen meri-ilma pääsee sisään.

Seppo herää kauniiseen aamuun ja päättä loikoilla hetken
auringossa ennen puuhommiin ryhtymistään.

Lähimökin sivuille joku on kirjoittanut läheisistä
ahomansikkamättäistä ja Seppo saakin maukkaan

lisän aamujogurttiinsa.

Puuhommat sujuvat ja Seppo saa kutsun linnoituksen saunalle illaksi.
Seurallista iltaa Seppo ei ollut suunnitellutkaan, mutta sauna houkuttaa.

Sepon ilta lipsahtaa viihteen puolelle saunaillan jatkuessa vanhalla
upseerikerholla...

Auringon jo noustessa Seppo taivaltaa lähimökin turviin.

Seppo nukkuu pitkään ja avaa mökin kaikki luukut.
Muutamia auringonpalvojia on jo ilmaantunut,

mutta Seppo haluaa välttää katseita ennen aamu-uintia
ja vetää verhot ikkuna-aukkojen päälle.

Seppo lähtee kotoaan Vuosaaresta heti töiden jälkeen.
Matka sujuu joutuisasti metrolla keskustaan. Loman aloittajaisiksi

hän ostaa jäätelön Kauppatorilta, ja lautta Suomenlinnaan
lähtee saman tien. Kaupungin silhuetti jää taakse ja raikas

merituuli puhaltaa arkielämän pölyt mielestä.

Edellisen päivän puiden keruu ja illan juhlinta
tuntuvat. Seppo viettää täysin laiskan iltapäivän

lukien kirjaa kallioilla, katsellen niittykukkien huojuntaa
tuulessa ja kuunnellen kirkuvia lokkeja.

Illansuussa on Sepon aika pakata kevyet tavaransa.
Hän siivoaa mökin ja tuulettaa vuodevaatteet.

Seppo tietää seuraavan mökkiläisen saapuvan muutaman tunnin kuluttua,
joten hän kantaa mökkiin vedet valmiiksi seuraavalle tulijalle.

Lautalla Seppo tajuaa vapautuneensa hetkeksi kokonaan irti arjesta.
Kotiin päästyään hän käy heti päivittämässä mökin pro�ilisivulle,

kuinka siistissä kunnossa se oli ollut ja kertoi keräämistään polttopuista.
Seuraavana päivänä hänen pisteensä lähimökkisivuston käyttäjäpro�ilissaan

ovat nousseet.
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auringossa ennen puuhommiin ryhtymistään.

Lähimökin sivuille joku on kirjoittanut läheisistä
ahomansikkamättäistä ja Seppo saakin maukkaan

lisän aamujogurttiinsa.

Puuhommat sujuvat ja Seppo saa kutsun linnoituksen saunalle illaksi.
Seurallista iltaa Seppo ei ollut suunnitellutkaan, mutta sauna houkuttaa.

Sepon ilta lipsahtaa viihteen puolelle saunaillan jatkuessa vanhalla
upseerikerholla...

Auringon jo noustessa Seppo taivaltaa lähimökin turviin.

Seppo nukkuu pitkään ja avaa mökin kaikki luukut.
Muutamia auringonpalvojia on jo ilmaantunut,

mutta Seppo haluaa välttää katseita ennen aamu-uintia
ja vetää verhot ikkuna-aukkojen päälle.

Seppo lähtee kotoaan Vuosaaresta heti töiden jälkeen.
Matka sujuu joutuisasti metrolla keskustaan. Loman aloittajaisiksi

hän ostaa jäätelön Kauppatorilta, ja lautta Suomenlinnaan
lähtee saman tien. Kaupungin silhuetti jää taakse ja raikas

merituuli puhaltaa arkielämän pölyt mielestä.

Edellisen päivän puiden keruu ja illan juhlinta
tuntuvat. Seppo viettää täysin laiskan iltapäivän

lukien kirjaa kallioilla, katsellen niittykukkien huojuntaa
tuulessa ja kuunnellen kirkuvia lokkeja.

Illansuussa on Sepon aika pakata kevyet tavaransa.
Hän siivoaa mökin ja tuulettaa vuodevaatteet.

Seppo tietää seuraavan mökkiläisen saapuvan muutaman tunnin kuluttua,
joten hän kantaa mökkiin vedet valmiiksi seuraavalle tulijalle.

Lautalla Seppo tajuaa vapautuneensa hetkeksi kokonaan irti arjesta.
Kotiin päästyään hän käy heti päivittämässä mökin pro�ilisivulle,

kuinka siistissä kunnossa se oli ollut ja kertoi keräämistään polttopuista.
Seuraavana päivänä hänen pisteensä lähimökkisivuston käyttäjäpro�ilissaan

ovat nousseet.
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Mirkku talvisessa Kaivopuistossa

Keskiviikkoiltana Mirkku katsoo varaamansa mökin proilista,
että sen varustukseen kuuluu suksipari,

ja Mirkku suunnitteleekin tekevänsä hiihtolenkin jäällä.
Yhtiö on täydentäyt mökin polttopuuvaraston.

Mirkku pakkaa mukaansa lakanat ja kurssikirjat.

Mirkku saapuu mökille torstaina kuuden aikaan illalla.
Raitiovaunu 3B vie hänet kotiovelta

aivan mökin tuntumaan.
Hän käy Ursulassa syömässä iltapalan ja käy kuukävelyllä

Eirassa siellä asuvan tuttunsa kanssa ennen nukkumaanmenoaan. 

Mirkku herää aamulla,
avaa ikkunaluukut

ja katselee jäällä liikkuvia ulkoilijoita
juodessaan kamiinalla valmistamaansa aamukahvia.

Mirkku käy lähikaupasta
hakemassa lohikeiton ainekset

ja valmistaa päivälläistä.
Hän on kutsunut muutaman ystävän

lähimökille kylään.

Päivällä juteltuaan viereisen mökin Pertin kanssa,
Mirkku päättää kutsua tämänkin mukaan

neljän hengen illanviettoon.
Pertti on tilannut Stockmannilta

leivoksia kotiinkuljetuksella lähimökilleen.
Kamiinan loimussa porukka viettää hauskan illan.

Mirkku herää rauhalliseen aamuun
ja kipaisee hakemaan

Helsingin Sanomat kioskilta
aamulukemiseksi. Lehdessä

on ilmoitus Merikadulla juuri avatusta galleriasta.

Mirkku lähtee hiihtelemään jäälle
mökin suksilla.

Hän ottaa aurinkoa muiden ulkoilijoiden kanssa. 

Vieraat lähtevät
ja Mirkku kapuaa parvelle

nukkumaan.

Mirkku päättää käydä
gallerian näyttelyssä, joka onkin

antoisa.

Mirkku palaa mökille, torkahtaa
ja huomaa, ettei ole avannutkaan tenttikirjojaan.
Kahden yön irtiotto kotoa on silti tehnyt terää.

Hän nauttii viimeiset tunnit yksityisyydestä
mökin hiljaisuudessa ennen paluutaan arkiseen Alppilaan.

Mirkku on varhaiskasvatuksen
maisteriopintoja viimeistelevä

yliopisto-opiskelija.
Hän asuu viiden opiskelijan kommuunissa

Alppilassa, ja hän kaipaa omaa rauhaa.
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1. Aurinkokenno, 2. Kattohuopa, 3. Ikkunaluukkujen laudoitus, teräsraamit, 
4. Ulkolaudoitus, rimalauta, 5. Teräsperustus 

1.

2.

3.
4.
5.
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julkisivut 1:50, neljä sivua.
Ylärivi - ikkunaluukut auki, Alarivi - ikkunaluukut kiinni.
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rakenneaksonometria & ulkovaipat - Rakenne perustuu avoimen puurakenteen periaatteisiin. Valmistajasta 
riippuen lähimökki voidaan toteuttaa esimerkiksi hirsirakenteena tai CLT elementtirakenteena.
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perspektiivipiirros -  auki & kiinni. Lähimökki voidaan lukittavin luukuin suojata ilkivallalta kaupunki-
ympäristössä. Myös yksityisyyttä voidaan säädellä verhojen, ikkunoiden, luukkujen ja terassin eri asentojen avulla.









pohjapiirros, alakerta 1:20
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kuva 6. luonnos tavoitetilasta
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pohjapiirros, yläkerta 1:20



tämä sivu: Toiminnallinen konsepti - lähimökki pyrkii omavaraisuuteen ja pelkistyneisyyteen toi-
minnassaan. Vesi kannetaan ja jätevedet imeytetään imeytyspesäkkeessä. Kuivakäymalan jätteet 
pyritään kompostoimaan paikallisesti, sijainnista riippuen. Aurinkokenno huolehtii lämpötatamin, 
valaistuksen ja pienen jääkaapin sähköntarpeesta. 

seur. sivu: Ajatuksia maastoon sijoittamisesta ja sijoittamisesta tontille - näkymien suuntausta. 
Mökin teräsperustus vakaalle alustalle maaston lakipisteeseen. Mökit suunnataan pitkittäin etelä-
kaakkoon, jolloin aurinkokenno, ikkunat ja terassi suuntautuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

N
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1

1

seinärakenne:
12 mm sisäverhousvaneri
 tervapaperi
125 mmrunko+eristevilla
20 mm tuulensuojalevy
20 mm vaakakoolaus k/k 400 20x40 mm
20 mm pystylauta
20 mm rimalauta

teräsputkirunko

ulosvedettävä terassi

2

2 liukuikkuna

ulosvedettävä terassi:
 teräsrunko ja terassilaudat,
 liikuttelu pyörillä*

ikkunaluukku:
 teräsrunko ja vaakalauta,
 saranoitu

alapohjarakenne:
20 mm lattialauta
20 mm koolaus k/k 400 20x40 mm
 tervapaperi
 runko+eristevilla
12 mm vaneri

*terassin pyörä

3

3

yläpohjarakenne:
 kattohuopa
 vedeneriste, bitumi
12 mm havuvaneri
20 mm tuuletusväli
200 mm runko+eriste
 tervapaperi
12 mm sisäverhousvaneri

liukuikkuna

pellavaverho

leikkaus poikittain 
1:20



1

1

seinärakenne:
12 mm sisäverhousvaneri
 tervapaperi
125 mmrunko+eristevilla
20 mm tuulensuojalevy
20 mm vaakakoolaus k/k 400 20x40 mm
20 mm pystylauta
20 mm rimalauta

teräsputkirunko

ulosvedettävä terassi

2

2 liukuikkuna

ulosvedettävä terassi:
 teräsrunko ja terassilaudat,
 liikuttelu pyörillä*

ikkunaluukku:
 teräsrunko ja vaakalauta,
 saranoitu

alapohjarakenne:
20 mm lattialauta
20 mm koolaus k/k 400 20x40 mm
 tervapaperi
 runko+eristevilla
12 mm vaneri

*terassin pyörä

3

3

yläpohjarakenne:
 kattohuopa
 vedeneriste, bitumi
12 mm havuvaneri
20 mm tuuletusväli
200 mm runko+eriste
 tervapaperi
12 mm sisäverhousvaneri

liukuikkuna

pellavaverho

rakennedetaljit 1:10



kalustekuva 1:50

kuvanselitykset

1.  yläkerta
2.  seinäverhouksesta laskeutuva pöytälevy
3.  lattiamateriaali - kuusilauta
4.  linoleum - alemman lattiatason lattiamateriaali
5.  sisäverhouksen havuvaneri 
6.  tasoero, portaidenaluskaappi & kenkäkolo
7.  sisäverhouksen saumadetalji - 6 x 6 mm raoilla 
8.  rimalaudoitus - maalataan multamaalein tai tervataan
9.  keittiökalustekuva 1:50
10.  kattohuopa
11.  luukkujen laudoitus 
12.  tuotekuva sisäverhouksessa
13.  ikkunat on mahdollista avata nurkasta kokonaan -                       
       saavutetaan yksityisempi ulkotila

1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

6
6

Tämän lähimökin 
rakennusratkaisuineen
kaupunkilaisille tarjoaa:

www.lapponiahouse.com
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leikkaus pitk. 1:20



9. Lopuksi

Vain muutama sana lopuksi - ajassa ollaan. Sunnuntain Hel-
singin Sanomissa 15.4.2012 julkaistiin juttu karsimisesta ja lai-
naamistaloudesta. Juttu ei ollut ainoa laatuaan viime kuukausien 
aikana, jolloin lopputyötäni olen pääasiassa tehnyt.

On tarve miettiä arkisia käytäntöjä niin, yksilö-, kaupunki-, kuin 
valtakunnallisella tasollakin. Kaikki elämän osa-alueet käyvät sa-
man tarkastelun läpi: Mikä on järkevää? Mikä on kestävää? Mi-
ten tämä voitaisiin tehdä fiksummin?

Toki näitä kysymyksiä on aina esitetty, mutta kestävän kehityksen 
haasteet ovat tuoneet ne taas voimakkan yleiseen keskusteluun. 
Minun lopputyöni osalta uudelleentarkasteluun joutui hartaasti 
kanonisoitu mökkiperinne. 

Olen lopputyössäni yrittänyt luoda todellisen vaihtoehdon 
vapaa-ajan viettoon ja asumiseen.  En edes kuvittele lähimöki-
konseptilla syrjäyttäväni perinteistä mökkeilyä tai tehdä sitä tar-
peettomaksi. Tavoitteet työssä suuntautuvat arkeen. En kuvittele 
kesälomailijoiden jonottavan mökkivuoroja (ainakaan kaikkien), 
mutta niillä joilla lomaa ei ole, tai ne jotka haluava arkeensa ir-
tiottoja - heille olen pyrkinyt suunnittelemaan houkuttelevan 
konseptin vapaahetkien viettoon kaupunkiympäristössä.

kuva20. luonnos sisääntulosta maisemaan
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Yksi viime vuosien kiinnostavimmista vapaa-ajan asumisen 
projekteista on ollut Verstas arkkitehtien Citymökki. Se on osoit-
tanut kiinnostavuutensa myös kansainavälisesti. Selasimme Seattle 
Times - ja NY Herald Tribune – lehtoä ja keskustelimme projektista 
perjantaina iltapäivällä 24.2.12 Verstas -arkkitehtitoimistossa Jussi 
Palvan kanssa.

Onko Kaupunkimökki yksi teidän julkaistuimpia projekteja?

Huomio on tullut yhtäkkiä ja yllättäen. Se on hämmästyttävää, 
sillä mökki on suunniteltu työn ohessa itselle. Kaiketi se poik-
keaa yleisestä linjasta siten, koska tämä on tehty suoraan meille 
eikä tässä projektissa ei ole ollut tavanmukaista rakennuttajaa, 
joka pakottaisi tekemään omalla, totutulla kaavallaan.

Se on vapautunut. Lähtikö tämä prosessi tarpeista – oma kes-
ämökki, joka on yhdistettävissä teidän arkielämäänne?

Suomen kesä on lyhyt ja siitä olisi kiva saada kaikki irti. Re-
liteetti kuitenkin on, että kesälläkin täytyy tehdä töitä. Täytyy 
käydä ja olla kaupungissa. Pidämme heinäkuun lomaa, mutta 
kuukausi on todellai lyhyt aika. Projekti lähti siitä, kun sekä 
omilla vanhemmillani ja Riinan ( Palvan puoliso ) vanhemmilla 

Citymökilläinen Jussi Palva

on kesämökki, mutta toisten mökillä olo on sellaista matkuste-
lemista. Olemme aina pakanneet tavaramme, kun menemme 
jonkun toisen kesämökille, ja sitten siellä on voinut olla vieraana 
vain muutaman päivän kun ei toisen kesämökillä voi olla liian 
kauan. Olemme miettineet, miten meidän kesänvietto olisi 
kivempaa. Siksi meillä oli tarve omalle paikalle.

Aluksi suunnittelimme rakentavamme vanhempieni mökin 
yhteyteen oman pienen mökin. Olisimme tarvinneet sinne aika 
paljon erinäisiä asioita, että koko perhe voisi olla siellä pitkiä 
aikoja. Sinne on myös pitkä matka, 150km, eikä sitä väliä viitsisi 
koko ajan kulkea edestakaisin. Mietimme, mitä tarvitaan ja 
laskeskelimme mitä se maksaisi. Niihin aikoihin satuin ek-
symään tähän Citymökin paikalle lastenvaunuja työntäessäni. 
Löysimme siis tämän paikan ihan sattumalta ja tuli sellainen 
olo, että voisimme rakentaa sen meidän mökin tänne. Täällä ol-
isi myös kesäkuussa hyvin helppoa käydä mökillä. Elokuussa ja 
heinäkuussa, kun on kaupungissa asiaa niin silloinkin voisimme 
olla täällä. Ja voisimme tehdä kesämökin, johon ei tarvita paljon 
varastotilaa, pesutilaa tai viemäröintiä, vaan se perustuisi siihen, 
että se on omaa kotia lähellä.
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Mitä fasiliteetteja Citymökissä on?

Siinä on kesävesi, putket kulkevat maan päällä ja vedet on 
talvella pois. Särkiniemen mökkiläisillä on yhteiset huusit 
alueella, mutta meillä on tässä oma pieni säiliövessa sellainen 
jonka tyhjennyksestä huolehdimme. Se on lasten kanssa 
helpompaa. Alueella on kuitenkin säännöt, ohjaavat todella 
tiukasti, miltä mökin pitää näyttää ulospäin ja minkä kokonen 
se saa olla, ihan milleinä.

Citymökki on selvästi kesämajamuotoilua, mutta myös jollain 
tavalla esimerkiksi lippakioskimeininkiä, Helsinki -nostalgian 
tyyppisiä asioita siitä on myös luettavissa. Oliko tämä tietoista, 
vai tulivatko nämä säädöksistä?

Nostalgisuus tulee määräysten myötä. Meidän piti pitäy-
tyä alkuperästen Ekelundin suunnitelmien tunnelmissa. Me 
halusimme pitäytyä niissä vielä paremmin. Siellä on sellainen 
sanallinen määräys, että ” ikkunapuitteiden tulee olla siroja” 
, eikä se mielestäni toteudu alueella yleensä. Tässä se pntiin 
toteutumaan.

Citymökki on hyvin kevytrakenteinen. Johtuuko se, ettei sitä 
ole eristetty tuon paremmin, siitä että se ei ole talvikäyttönen?

Kyllä siinä on eristeet. Meillä on sellainen pieni purjevene, 
jossa olemme oppineet sitä, miten puinen tila kestää talven yli. 
Sehän menee pilalle, jos sitä säilyttäaväärin. Eli silloin kun sää 
on lähellä nollaa, tai nollan ja viiden asteen välillä, niin tilat 
homehtuu. Siksi meillä on sähkö lämmitys, jolla me pidämme 
sitä noin kuudessa asteessa silloin kun on plussaa. Silloin, kun 
on pakkasta niin laitamme lämmöt pois. Se on siis talvikylmä. 
Meillä on jääkaappikin siellä ja se kestää kyllä tämän järjestelyn. 
Jos sinne saa kunnon pakkasen muutaman kerran sisään, niin 
pölypunkitkin kuolevat. Ei kuitenkaan pidä rääkätä taloa plus 
kahden asteen lämpötilalla. 

Onko sinulla jotakin ajatusta sähkönkulututksesta?

Kulutus on mitoitettu aurinkokennon mukaan. Siellä on 
ledivalaistus ja pääasiallinen lämmönlähde on takka. Liesi on 
kaasuliesi. Sähköä kuluttaa vain tuo jääkaappi ja lattiassa olevat 
kaksi lämpötatami, eli lämpö tulee suoraan varpaille. Tila voi 
olla viileä, mutta siellä on silti mukava olla. Olemme hyvin 
niukkoja sähkönkulutuksen kanssa. Kun ajatellaan, että jos on 
20 astetta pakkasta ja yrittäisi pitää kuutta tai seitsämää astetta 
lämpöä, niin siinä on kaksikymmentäseitsemän astetta lämpö-
tilaeroa.

Tuossa voisi toki olla sellainen parannus, mitä ehkä myöhem-
mällä keski-iällä tulee viritettyä, että saisi sen kauko-ohjattua. 
Kauko ohjattavuus palvelisi nimenomaan rakennuksen ylläpitoa 
ja kosteusolosuhteita. Citymökki on hiljaisuudessaan houkut-
televa myös talvella.Takalla lämmitys kestää vain noin puolesta 
tunnista tuntiin. Vain – kun ajattelee perinteisen kesämökin 
lämmittelyä hormeineen ja kosteuksineen.

Puhuisitko hyvän vapaa-ajan ja työn yhdistämisestä? Tämä 
mökkiprojekti puhuu vahvasti elämänlaadusta, kuten myös 
monet muut teidän projektit.. Tässä projetissa elämänlaatu 
konkretisoituu henkilökohtaiseksi, teidän perheen, työn ja 
elämään yhteensovittamiseksi.

Toimiston pyörittämisessä on aina paljon työtä, vaikka karsisi 
kaiken minimiin. Olen ajatellut, että kahdesta asiasta voisin 
vähentää: toinen on huonojen sarjaohjemien katsominen televi-
siosta ja toinen on autossa istuminen. Molemmat ovat sellaisia, 
mitkä antavat minulle todella vähän. Olen tyytyväinen siihen, 
ettei autoa tarvitse paljonkaan käyttää, koska kaikki on kävely-
matkan päässä.

Se on aika ihanteellinen tilanne. Syntyikö se tuon aspektin 
kautta, ettei sinua kiinnosta käyttää aikaa sellaiseen vai onko 
siinä periaatteista kysymys? Ajatusta ekologisuudesta tai sel-
lasesta?

Ilman muuta. Eihän sitä oikeasti voi erottaa... Jos ajatellaan, että 
meillä on maailman paras ruoka-annos, jossa nyt sattuisi ole-
maan se viimenen valkoselkätikka, niin olisiko nautinto syödä 
se? Tavallaan se, että jos puhutaan tällaisista nautinnoista, niin 
kyllähän siitä nautinnosta on suuri osa pois, jos siihen liittyy 
huono omatunto.

Seuraako se ajattelu sitten töihin? Oletteko pyrkineet 
tekemään työt sillä tavalla, että nukutte yönne hyvin?

Toiminnassamme on sellainen hauska piirre, ettemme tee 
sellaisia töitä, jotka ovat ristiriidassa omantuntomme kanssa. 
Sillon kun teemme omantunnonmukaisia päätöksiä, niin ne 
ovat yleensä oikeita, ja ne johtavat siihen, että asiat rullaavat 
paremmin. Omentunnon äänen vaientaminen on mielestäni 
lyhytnäköistä: se tuotaa tänään viisikymppiä enemmän voittoa, 
huomenna viisisataa tappiota.



Eikä se ole riski liikkeenharjoittajalle? Jos ajattellaan isoa osaa 
ammattikuntaa, arkkitehtitoimistoja ja vertaa niiden asenteisi-
in. Minusta tuntuu, että Suomessa pysytään etäällä omantun-
nonkysymyksistä..

Omantunnon mukaan työskenteleminen stimuloi älyä ja silloin 
saa paljon enemmän kapasiteettia käyttöönsä.Haluan myös 
työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka myös haluavat, 
että se työ, jota tehdään on hyväksi. Jos haluaisin tehdä rahaa 
mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti, niin olisin 
valinnut ihan väärän
ammatin.

Keskustelussani Kimmo Lylykankaan kanssa sivusimme ark-
kitehdin roolia ylipäätään. Kiinnostavia juttuja tuli esiin siitä, 
mikä arkkitehdin rooli on projektiensa kautta. Kimmo es-
imerkiksi tekee paljon passiivitekniikan kanssa töitä ja hän on 
vähähiilisen rakentamisen erikoismies. Keskustelimme, miten 
hän kokee arkkitehdin roolin. Onko se määrittää ihmisen 
elämää vai mitä. Tulimme johonkin sellaiseen tulokseen, että 
‘mahdollistaja’ olisi parempi termi. Arkkitehti tai suunnittelija 
luo todellisuutta, jossa ihminen toimii, ja sitäkautta mahdol-
listaa jotain tietyntyyppisiä toimintoja. Kimmokin sanoi, että 
kyllä hänen mielestään passiivitalossa pitäisi pystyä asumaan 
törkeen ympäristöä kuormittavasti...

Ei voi mitenkään pakottaa.. Parempi pysyä raamien tekijänä 
eikä sen varsinaisen sisällön tuottajana. Meillä on sellainen 
agenda, että kun tulemme johonkin paikkaan, niin me jätämme 
sen parempana. Se on ikäänkuin omantunnon agenda. Joskus 
paikka voi olla ihan järjettömän hyvä jo valmiiksi, silloin 
pyrimme, ettemme ainakaan jätä sitä huonommaksi. Yleensä 
aina voi parantaa. Paikka on silloin keskiössä ja arkkitehtuuri on 
väline, jolla jalostamme sitä. Kun rakentaa vastuullisesti ja tekee 
sellaista, mihin käyttäjät ovat tyytyväisiä, niin niitä rakennuksia 
ei välttämättä pureta ihan heti. Kestävän kehityksen kannalta 
se on aika hyvä juttu. Tietenkin otamme vakavasti kaikki täl-
laiset tekniset asiat, niinkuin passiivirakentaminen. Asiat eivät 
ole kuitenkaan mustavalkoisia. On paljon erilaisia kysymyksiä. 
Kun esimerkiksi korjataan vanhaa taloa, joudutaan mietitään 
säilytetäänkö ikkuna vai vaihdetaanko? Säilyttäminen tarkoit-
taisi energian hukkaa seuraavan sadan vuoden aikana, kun 
ikkuna falskaa jo nyt. Uuden laittaminen tarkoittaisi sitä, että 
vanhat menisivät kaatopaikalle tai johonkin uusiokäyttöön, ja 
pitäisi valmistaa uudet. Tällaisia asioita joutuu puntaroimaan, ja 
omatunto on dynaamisesti käytössä koko ajan.

Siitähän se mielekkyys sitten tulee..

Harvassa ammatissa saa olla vaientamatta itseään. Suomessa on 
tämä kilpailujärjestelmä, ja siinähän tulee heti turpiin, jos ru-
peaa näyttelemään. Pitää olla vilpitön, jos haluaa voittaa. Silloin 
se pitää sellaista vilpittömyyden kulttuuria yllä. Ja se on oikein 
hyvä asia.

Liittyen kaupunkimökkiinkin, oli puhetta hyvintekemisen 
kulttuurista. Tuo mökki maksaa jotakin. Onko siitä ollut kiin-
nostusta jatkaa sen kehittelyä ja ketkä siitä ovat olleet kiinnos-
tuneita?

En itse varsinaisesti osaa sanoa. Finlamell valmistaa sitä, ja jat-
kuvasti siitä on tiedusteltu. Citymökistä on kiinnostunut todella 
moni, joka on lähestynyt meitä. Ja todella moneen paikkaan. 
Se on ikäänkuin laajennettu sohva, jossa on kiva istua. Ihmisen, 
joka ei ole arkkitehti, on hieman vaikea ymmärtää, että mitä 
tuossa on muuta kuin 14 neilötä ja kivoja kuvia. Kiinnostusta 
vahvistaa, jos pääsee käymään siellä paikalla, istumaan soffalla. 
Silloin alkaakin valjeta, ettei se olekaan vain talo, joka on vähän 
liian pieni. Sehän on kuin sohva, jossa on lisäksi toimintoja. 
Kuin laajennus omaan kotiin.

Teille se on kuitenkin tarkottanut elämänlaadun huomattavaa 
parannusta.

Kunhan meidän lapset vähän kasvaa, meidän maailma muut-
tuu koko ajan tämän eduksi. Tässä on sellainen perusajatus, että 
keittiöstä kävellään kesällä läpi kengät jalassa, ollaan ulkona, ja 
käydään laittelemassa voileipiä ja keittelemässä kahvia keit-
tiössä, ja molemmat ovet ovat auki. Kuin ovet panee kiinni, 
niin se sama homma tapahtuu sisällä: oleskellaan ylätasolla 
ja käydään alatasolla. Tasovaihtelu on oleellinen. Kengille on 
paikka tason alla.

Paikalla oli aikaisemmin sellainen homevaurioinen mökki, 
jossa ei voinut nukkua. Purimme sen, siinä oli myös ikkunat 
päädyssä, se oli saman värinen ja siinä oli sohva tuolla takana. 
Heti, kun lapset tulivat sisälle, niin koko paikka oli täynnä lehiä, 
ihan sinne perälle asti.

Kun mökin jakaa tällä tavalla, niin syksyn lehdet jää alemmalle 
tasolle kuten kengätkin – aikasemmin ne oli keskilattialla. Cit-
ymökki on niin pieni, että kenkä on iso esine siellä. On asunto-
suunnittelussa monesti hyväksi havaittu, että eteinen ja keittiö 
ovat lähekkäin, ja nyt kun on pienempi talo, niin ne sulautuvat 
yhteen.

Toinen juttu, mikä tuossa tasoerossa on hauskaa, että kun istuu 
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sohvalla ylätasolla, näkee horisontin keittiötason yli. Kun ollaan 
vähän ylempänä, ne tavarat jotka ovat keittiötasolla tasolla, 
muuttuvat silhuetiksi. Se on aika kiva.

Ajattelin sitä, miten vapaa-ajan tarpeet ovat kehittymässä. 
Jos olisit kymmenen vuotta vanhempi ja eri sukupolvea, niin 
Citymökki ei olisi syntynyt? Onko se sukupolvikysymys? 
Olemmeko me niin urbaaneja, että tämä syntyi? Onko juuret 
jo tarpeeksi kaukana maalta? Mistä se tarve sinne mökille 
pääsyyn syntyy sun mielestä?

Tuossahan on paljon erilaisia kysymyksiä. Olen asunut kah-
deksan ensimmäistä vuottani Ruotsissa, Göteborgissa. Siellä on 
rannoilla sellaisia mökkikyliä. Ne ovat minulle lapsuusmuistoja, 
ja kun menen tuonne meidän mökille, niin jotakin hypähtää 
sisällä. Naapurusto oli Ruotsissa tärkeää ja kaikkein mukavim-
pia tuollakin ovat naapurit. Jos minulla on työasiat mielessä ja 
menen Citymökille keskiviikkoiltana ja juttelen siellä asioita 
seitsämänkymppisen naapurin kanssa, niin tulee vahvasti sell-
ainen tunne, että ne työasiat ovat oikeasti aika pieniä. Tällainen 
sukupolvien kohtaaminen.

Alueella on sellainen kulttuuri, joka syntyy, kun kaikki ovat 
vierekkäin. Aina löytyy juttukavereita, mutta kukaan ei tule kut-
sumatta toisen pihaan. Se on sama kuin telttailualueella, ei ku-
kaan tule istumaan telttasi eteen kutsumatta. Tämä taitaa liittyä 
myös kansanluonteeseen. Olen ymmärtänyt, että jos Venäjällä 
olisi sama, niin nimenomaan suoraan tultaisiin kyläilemään. 
Eikä siinä mitään, venäläiset ovat vain sosiaalisempia kuin me. 
Sanotaan, etteivät suomalaiset ole kovin sosiaalisia ylipäätään, 
mutta kyllä se sosiaalisuus toimii tällä alueella hirveän hienosti.

Jos tarvitsen hiljaisuutta, niin voin mennä Riinan- tai omien 
vanhempieni mökille. Minulle on myös tärkeä se kokemus, 
jonka saan jonkun toisen mökillä. Ei kaikkea tarvitse omistaa. 
Omistamisella on rajansa, milloin se tarve tulee tyydytettyä. 
Siinä on turha lähteä liioittelemaan.

Oliko siinä vielä jotakin liittyen tontteihin, niiden omistamis-
een, suhteessa rakentamisen laatuun tuolla alueella? Kuten 
väliaikaisuuden vaikutus rakentamisen laadussa?

Kyllä, se voi olla yksi syy siihen, miksei noita tilauksia Cit-
ymökistä kovin paljoa tule. Eihän tämä kohtuuttoman kallista 
ole mitenkään, kun ajattelee, mitä sillä saa. Moni ajattelee: Jos 
jostain syystä menettäisimme tämän, niin sellaiseen se on liian 
iso raha. Tämä on siis halpa verrattuna normaaliin kesämökkiin, 
mutta kallis verrattuna Bauhausin mökkeihin.

Kustannuksethan ovat niin vääristyneet perinteisessä kes-
ämökissä. Kokonaiskustannukset suhteessa rakennuksen 
kustannuksiin. Citymökissä eliminoidaan niin monia muita 
kustannuksia ja järjettömyyksiä, kuten autolla ajo, joka on aika 
iso juttu arvioitaessa nykymökkeilyn ekotehokkuutta.

Ajaminen oli silloin tapetilla, kun taloimme tätä suunnitella ja 
se vaikutti myös suunnitteluun. Toki sen verran sosiaalinen puo-
li painaa, että kyllä minä kyläilen ja silloin autoilen, mielelläni. 
Mutta se on eri asia kuin omistaminen ja se palvelee mielestäni 
mökkeilyn erästä perusfunktiota – sen sosiaalista ulottuvuutta.

Yksi asia, jota en ole vielä maininnut ja joka on yksi tärkeimpiä 
asioita kesämökillä: kun saa kavereita sinne! Meillä on paljon 
ystäviä, jotka ovat käyneet meidän kesämökillä. Ne illat ovat 
olleet todella kivoja, mitä olemme viettäneet siellä. Joskus he 
saattavat kutsua itse itsensä tuonne, soittaa, että ”me olemme 
fillarilla tässä vieressä”. Se on ihan mahtavaa! Mökin ja meren 
välissä, vähän pihaa alempana kulkee sellainen rantapolku, 
silloin tällöin sieltä kuuluu tuttu ääni ja voi mennä alas jut-
telemaan. Siellä voi bongailla tuttuja. Aion sitten vanhuksena 
istua niin että näen polulle. Sielä on sellainen lankku, missä voi 
istuskella, nojailla ja katsella merelle. Päivystää siinä sitten.



Haastattelinlokakuussa 2011 Liisa Jokista, Nopsa- lähimatkai-
lupalvelun toista perustajaa. Harrastimme Jokisen kanssa aihee-
seen liittyvää hedelmällistä pohdiskelua kahvikupposen ääressä.

Olin kiinnostunut Nopsan ideologisesta perustasta. Kyselin Jok-
isen näkemyksiä vapaa-ajasta yleisesti ja Nopsaan liityen. Nopsa 
osoittautui konkreettisen toimintansa lisäksi olevan ideologisesti 
laaja näkemys elämäntavasta ja ajattelusta, jota trendi-indikaat-
torina ja suunnannäyttäjänä tunnettu Jokinen edustaa. Haastat-
telu oli enemmänkin keskustelu.

Keskustelun mielenkiintoisin osuus liittyi, kuten toivoin, Jokisen 
näkemykseen vapaa-ajasta ja sen roolista ihmisten elämässä nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Nopsasta

Perustimme Nopsa -vaatelainaamon, jossa puolivuotismaksua 
vastaan voi lainata vaatteita ja kenkiä. Samalla konseptilla ajat-
telimme perustaa myös Nopsa -klubin, jonka jäsenet pääsisivät 
osalliseksi kaikenlaista. Nopsa -mökki sopisi osaksi tällaista 
konseptia.

Nopsa -palvelussa ajattelimme, että olisi hyvä nostaa esiin koti-
maan helmiä, ja toisaalta nostaa keskustelua ja saada sitä kautta 
myös enemmän niitä hyviä paikkoja luotua.  Keksimme tehdä 
valmiita matkailureittejä. Se kannustaa ehkä ihmisiä lähtemään, 
kun joku on kerännyt jo valmiiksi tietoa paikoista. Olen 

huomannut, että on todella työlästä suunnitella esimerkiksi kes-
älomamatkaa, kun siinä on ihan hirveä skannaaminen. Netti on 
pullollaan tietoa, mutta hankalasti hyödynnettävää. Olisi kiva, 
jos siinä olisi myös joku samanmielisten seula.. Jakamisen ajatus 
ja uudenlainen laatu ja luksus. Niitä toivoisi että olisi enemmän 
olemassa.

Olemme vitsailleet, että Nopsasta voisi kasvaa Supernopsa, sell-
ainen jättiyhtiö, että sitä voisi verrata vaikka S-ketjuun. Meillä 
olisi omat hotellit ja mökkikylät ja vaatelainaamot ja meillä olisi 
omia ravintoloita. Kaikki olisi nopsaa ja sellaista superluksusta. 
Lähikasvisruokaa ja pieniä söpöjä hotelleja fillarimatkojen 
päässä toisistaan ja jokaisesta saisi vuokrattua polkupyörän.

Ihmisten reaktioista Nopsaan meillä ei oikeastaan ole tietoa, 
koska kontakti suoraan käyttäjiin puuttuu. Etenkin alkuvaihees-
sa samanmieliset jsanoivat, että joo! Ihan mahtava idea! Itse 
ajattelen, ettei niinkään ole väliä kuka niillä Nopsan reiteillä käy, 
vaan että näistä asioista puhutaan ja jos vaikka asenneilmapiiri 
matkailun suhteen muuttuisi.

Vanhemmilta ihmisiltä on tullut palautetta, koska alkuun heillä 
voi olla vaikeuksia ymmärtää, mitä siellä pitäisi klikkailla tai 
mikä se pointti on. Ikäisilleni ja nuoremmille on tietysti selvää, 
kuinka sieltä voi tavallaan koota ikäänkuin palapelin. Ehkä siinä 
on vähän sellaista, että mitä vanhempi ihminen on, niin on ne 
totutut kuviot. Heillä ehkä on ne omat kesämökit ja sellaiset.

Lähimatkatoimistovirkailija Liisa Jokinen
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Mökkeilystä

Mielestäni ei vaan ole järkeä ostaa kaikkea omaksi. Sitoo niin 
hirveesti, kun pitää oikeesti pitää huolta siitä omaisuudesta. 
Lisäksi se vie ihan sikana rahaa, etenkin jos vaikka ostaa kes-
ämökin… Tajusin juuri tänä kesänä, että en todellakaan haluaisi 
koskaan ostaa omaa kesämökkiä. Sillä samalla rahalla minkä 
laittaisin siihen kesämökkiin voisin vuokrata ulkomailta tai 
Suomesta vaikka moneksi viikoksi mökin ja muuttaa aina paik-
kaa. Ei tarvitsisi sitoutua siihen mestaan. Tai ei ainakaan nyt ole 
sellaista fiilistä.

Olen huomannut sen, että jos vaikka olen stressaantunut, ja 
olisi sellanen tarve päästä pöpelikköön, niin oikeasti voi riittää, 
että on vaikka vain yhden päivän jossakin aika lähellä. Sellainen 
lyhyempikin pyrähdys irrottautumiseen riittää. Ei tarvitse lähteä 
välttämättä kauas.

Niinkuin Nopsan perusideologia, ja oikeastaan moni muukin 
alkaa luksuksen käsitteestä. Siitä, että mikä on oikeastaan laatua. 
Kotimaan matkailu on alhossa, suomalaiset eivät oikeasti osaa 
edes vaatia laatua. Siitä pitäsi puhua. Kaikki palvelujen tarjoajat 
luulevat, että me tarvitsemme sellaisia ylivarusteltuja mökkejä. 
Vaikka enenevässä määrin ollaan menossa aivan toiseen suun-
taan. Haluttaisiin sellaisia riisuttuja ja yksinkertasia mökkejä. 
Tärkeintä on se, että ne olisivat kauniilla paikalla ja siellä voisi 
nauttia luonnosta - ehkä liikkua fyysisesti tai vain rauhoittua. 
Miksi ihmeessä haluaisin mennä johonkin mökkiin katsomaan 
telkaria? Se on ihan hassu ajatus.

Mieheni suvulla on kaksi kesäpaikkaa, joista toinen on sellainen 
vanha puutalo. Ei siinä voi oikein muuttaa mitään, kun sillä on 
niin paljon tunnearvoa koko suvulle ja liian harvoin siellä ehtii 
käymään kun se on niin kaukana täältä Helsingistä. Vaatisi su-
urta remonttia ja investointeja, että sen voisi säilyttää sellasena 
ja että siellä voisi käydä. Maakunnat on väärällään vastaavia 
rakennuksia. Lisäksi aika monet haluavat vielä, että kesämökit 
olisivat talviasuttavia. Sehän on ekologisesti ihan kestämätöntä!

Karsimisesta

Omistaminen tuo muassaan hirveästi velvollisuuksia ja se on 
niin raskasta. En tiedä onko kovin hauskaa sekään, että meillä 
on esimerkisi omistusasunto... Seuraavaksi joudun miettimään 
vaikka putkiremonttia ja se maksaa tosi paljon. Luulen, että 
nykyään ihmiset on myös kiinostuneempia vähän liikkuvam-
masta elämäntavasta, ja jos omistaa jotain niin siitä täytyy pitää 
kokoajan huolta. Ehkä se liittyy myös sellaseen ilmiöön, että 
ihmiset karsivat  esimerkiksi vaatekaappiaan vaikka sataan 
vaatekappaleeseen, kun ovat huomanneet, ettei tavara tuo 

onnea. Kun sitä ajatusta haluaa viedä pitemmälle, niin haluaa 
eroon autosta ja pian myös asunnostakin.. Monet haluavat jo 
muuttaa pienempään asuntoon.

Aattelisin, että kaiken tällasen materiaähkyn seurauksena 
ihmiset haluavat karsia, ja omien kokemusten kautta hoksa-
taan, mistä se onni oikeen tulee  tai mitä on todellinen laatu ja 
luksus. Esimerkiksi kun syö ensimmäisen kerran luomuruokaa 
tai oman kasvimaan vihanneksia, niin huomaa eron eineksiin. 
Se on vähän sama juttu. Ikäänkuin arvomuutos. Ihmiset on 
hirveän kiinnostuneita sellaisesta. Tänäpäivänä ruoka on suuri 
hitti ja siihen satsataan. Myös koti koetaan tärkeäksi. Ei ole enää 
sellaista menevää. Varmasti kaikki eettisyydestä ja ekologisuud-
esta puhuminen on sitä samaa liikettä. 

Lähipiirissäni downshiftaaminen ja lähi -ajattelu on ollut paljon 
puheissa. Tietysti aina osa ihmisistä haluaa erottaa selvästi työn 
ja vapaa-ajan toisistaan. He haluavat olla yhdeksästä viiteen 
töissä ja sitten se loppu on vapaa-aikaa, mutta näkisin että 
tällainen on yleisemmin murtumassa. Ihmiset eivät enää vält-
tämättä koe, että olisi pakko käydä pysyvästi töissä, jotta olisi 
kunnollinen ihminen tai saavuttaisi jotain. Elämän mielekkyys 
voidaan hakee jostain muualta. Vaikka on tietysti kansantaloud-
ellisesti kamala ajatus, jos kaikki alkaisivat yhtäkkiä sluibaileen.

Ajattelen, että kaikkien pitäisi saada käydä niin kivoissa töissä ja 
juuri sen verran kuin kukakin haluaa. Silloin ihmiset jaksaisivat 
paljon paremmin henkisesti ja fyysisesti. Ei ole mitää järkeä, 
että kukaan kuluttaa iitsensä loppuun. Meillä on vain tämä 
yksi ainoa elämä.. Suuria ikäluokkia katsellessa voi miettiä, että 
kaduttaako? Ensin tehdään sikana töitä ja sitten kuntoillaan 
nivelet paskaksi kun se työnteko pitää jotenkin nollata. Eihän 
siinä ole mitään järkeä eikä sellainen elämä ole mitenkään 
mielekäs. Kuulostaa  itsekkäältä ajatukselta kun sanon, että jos 
työ ja vapaa-aika on hoidettu tasapainoisemmin, niin silloin on 
enemmän annettavaa myös muille ja pysyy myös paremmalla 
tuulella.

Itse en ainakaan voisi mennä enää takaisini sellaseen, että olisi 
erikseen säädelty työ ja vapaa-aika. Tieen töitä sillon kun niitä 
on käsillä, eikä tulisi mieleenkään laskeskella tunteja esimerkik-
si. Minulle on myös ihan sama, mihin kellonaikaan se tapah-
tuu. Tottakai se on luksusta ja aika elitistinen ajatus, niinkuin 
downshiftauskin.

Kaikessa on nykyään niin, että ihmiset haluavat määritellä 
oman elämänsä sisällön ja mihin elämäsä käyttää. Ei mennä 
enää totuttuun malliin myöskin mitä tulee työhön ja vapaa-
aikaan.



kestävän arkkitehtuurin edistäjä
 Kimmo Lylykangas

Kävin Kimmo Lylynkankaan kanssa hänen toimistollaan 
Töölössä, 17.2.2012, mielenkiintoisen keskustelun rakentamisesta 
ja sen periaatteista. Puhuimme myös aika paljon kestävän suun-
nittelun perusteista, ja arkkitehdin roolista kestävän kehityksen 
edistäjänä.

Mikä on saanut sinut profiloitumaan passiivi/ energiatehok-
kaan rakentamisen pioneeriksi Suomessa? Onko se ollut 
sinulle herätys vai puhtaasti ammatillinen, rationaalinen 
kysymys?

Toimistolla me olemme lähestyneet sitä aika rationaalisesti. 
Kyllä se toisaalta kertoo siitä, että näen, kuinka tämä kestävä 
kehitys on meidän sukupolvemme tärkein ratkaistava kysymys. 
Siksi on mielekästä työskennellä sen parissa. On myös vähän 
sattumaa, että meistä on tullu tällainen pilottien tekijä..

Tein ensimmäisiä projekteja 13 vuotta sitten VTT:n kanssa. 
Asuntomessuhankkeita, joissa minulla oli vain hyvin pieni rooli. 
Vedin siellä yhden sellaisen kehityshankkeen, jossa tavotteena 
oli ekotehokkuus ja Tekes -tutkimusta. Vähitellen meille tuli 
hyvä yhteistyö VTT:n ja muutaman muun tahon kanssa. Ja kun 
pilotit onnistuivat hyvin niin me lähdimme syventymään tähän. 
Itselläni on sellainen ominaisuus, että kun alan kiinnostua 
jostakin asiasta, niin se tieto vaan jotenkin tarttuu päähäni, sitä 

ei voi  estää. Ja koska tämä alkoi kiinnostaa, niin olen jotenkin 
vähitellen kartuttanut osaamistani siinä kenekään pyytämättä, 
omasta mielenkiinnosta. Tuntuu, että nämä energia-asiat on 
vaikeita arkkitehdille. Itse koin sen haasteena, että jos otan 
näistä asioista selvää, niin omaksun sellaisia asiota mihin ark-
kitehdit eivät normaalisti pääse.

Ehkä se liittyy myös arkkitehdin ja suunnittelijan työnkuvan 
muutokseen? Yhtäkkiä kysytäänkin energiatehokkuuden 
erityisosaamista käytössä olevien tavanomaisten arkkitehdin 
työkalujen lisäksi...

Uskon, että tähän suuntaan ollaan menossa. Tietysti on eri 
asia, että kuinka pitkälle kaikkein tulee siinä mennä. Olen itse 
kokenut, että on hirveän mielekästä, ettei meidän yli mikään 
insinööri kävele näissä asioissa. Emme me osaa insinöörien 
työtä tehdä, mutta osaamme argumentoida omien suunnittelu-
ratkaisujemme puolesta.

Niin, sehän on suunnitteluprosessissa hyvin tärkeää, että 
osaa kertoa näkemyksensä siitä kuinka asioiden tulisi omasta 
mielestään olla.

Tämä nyt oikeastaan liittyy omaan suunnittelunäkemykseeni, 
että on olennaista ensin ymmärtää iso kuva ja sitten sijoittaa 

77



tehtävä siihen isoon kuvaan. Tällä hetkellä mielestäni se iso 
kuva on, että rakennuksilta vaaditaan uusia ominaisuuksia. Ja 
ne ominaisuudet ovat ympäristöominaisuuksia, joita tarkastel-
laan koko ajan kokonaisvaltaisemmin. Me olemme aloitaneet 
energiasta, koska se on tällanen helppo, laskettava asia. Lisäksi 
siihen kuvaan tulee mukaan yksi kerralaan, biodiversiteetti ja 
resurssien käyttö. Suomalaisessa keskustelussa ne ovat ensin 
olleet marginaaalissa, niille on naureskeltu, mutta kun on 
huomattu, että nekin ovat liiketoimintaa, niin yksi kerrallaan 
niistä tulee asiota, joita senaatti vaatii tai korkeakoulu opettaa.

Niin, laskennallisiin asioihin vetoaminen on liiketoiminnan 
/ rakennusbisneksen osalta hyvin tärkeä tekijä. Jos kerotaan, 
että hulevesien keräämisellä voidaan säästä X€  käyttökustan-
nuksissa, niin tilaaja paljon mieluummin lähtee sen tyyppi-
seen projektiin mukaan.

Näistä kaikista seuraa lisäkustannuksia sille, joka kustantaa 
rakennushankkeen. Meidän pitää osoittaa, että ympäristöomi-
naisuudet ovat parantuneet, ja siihen vaaditaan jotain tällasta 
kovaa faktaa. Jos sanomme, että tästä tuli vähän niinkuin 
vihreempi projekti, niin tilaaja ei yleensä koe, että investointi 
on kannattava. Mutta jos me näytämme, että tästä tulee paitsi 
käyttökustannuksiin säästöä ja ympäristölle näin isot säästöt, 
niin on ikäänkun todennettu, että investointi kannatti tehdä. 
Siitä on sekä imagohyöty että käyttöhyöty, ja me saamme hank-
keen toteutumaan. Jos se on vain sillä pohjalla, että puhutaan 
mielikuvilla tai tällasista epämääräsistä asioista, niin ne jää sit-
ten kokonaan toteutumatta. Siksi olen halunnut perehtyä näihin 
koviin teknisiin kysymyksiinkin. Meidän roolimme on aina se, 
että vaikka osaisimme näitä laskeakin, niin me laskemme niitä 
vain omista suunnitelmistamme, kehittääksemme arkkitehtuu-
ria. Se on mielestäni arkkitehdin osaamisen rooli.

Niin, se on hyvä pointti muistaa, että energialaskemien tekem-
inenkin on silti asia, joka palvelee sitä ydinosaamista.

Jos lähtisimme tekemään sitä muille, niin olisimme tavallaan 
vaihtaneet alaa. Silloin olisimme energialaskijoita, ja silloin olisi 
kannattanut alun perinkin hakeutua sen puolen koulutukseen 
ja muuta. Sekin on varmasti ihan hyvä työ, mutta se ei ole sitä, 
mitä me haluamme tehdä. Sen sijaan tämä pilottihankkeiden 
kanssa työskentely on raskasta, mutta tosi kiinnostavaa. Otetaan 
joku uusi asia ja kohdataan hirveä määrä vaikeuksia sen 
täytäntöönpanossa, ja jos niistä osakin onnistuu, niin se on ihan 
hyvä asia. Olennaista siinä on mielestäni se, ettei lähde... Asioita 
ei saa värittää, eikä kertoa valheellista tietoa. Jos on ongelmia, 
niin nekin pitää kertoa, ja jos haluaa kertoa asioista positiivis-
esti, niin kertoo ne onnistumiset ja vaikenee epäonnistumisista, 
mutta menekinedistämiseen tai promoamiseen ei mielestäni 
pidä lähteä mukaan.

Määrittääkö tämä asenne suhdettasi vaikka Bruno Eratiin tai 
muihin sen aallon ”vihreän arkkitehtuurin” tekijöihin. Miten 
määrittelet itsesi suhteessa esimerkiksi Eratiin, jota on pidetty 
näissä asioissa Suomen edelläkävijänä? 

Ehkä se ero on siinä, että Brunon aikaan nämä asiat olivat 
marginaalissa ja niihin liittyi vähemmän sellaista todennetta-
vaa, laskennallista ulottuvuutta. Ratkaisuja jouduttiin tekemään 
ikäänkun aavistuksella siitä, että joku materiaalivalinta olisi 
ympäristöystävällinen, tai että passiivinen aurinkoenergian 
hyödyntäminen olisi hyödyllistä. No, ne ovatkin, mutta nyt 
me tiedämme, kuinka hyödyllistä se on, ja mikä on pieni 
asia ja mikä on iso asia. Me ehkä lähestymme energiatehok-
kuutta systemaattisemmin. Koetetaan olla analyyttisiä. Tämä 
on ikäänkuin askel kakkonen suhteessa esimerkiksi Eratiin. 
Suurin ero on ehkä se, ettei se ole enää marginaalissa, vaan se 
on meidän rakentamismääräyksissa ja on kaikki syy olettaa, että 
määräyksiä on tulossa lisää.

Sinähän olet ollut sitten taas VTT -projektien kautta myöskin 
määrittämässä näitä määräyksiä ja luomassa sitä tietopohjaa, 
jonka kautta niitä määräyksiä sitten syntyy.

Se pitää paikkansa. Olin esimerkiksi hyvin voimakkaasti kan-
nattamassa uusia määräyksiä, jotka tulevat. Ne ovat mielestäni 
hyvät määräykset, ja useimmat kriittiset lausunnot jota olen 
niistä kuullut perustuvat siihen, ettei niitä ole luettu kunnolla, 
eikä kunnolla ymmärretty.

Sehän on huvittavaa ylipäätään arkkitehtien suhtautumisessa 
rakennusmääräyksiin, ettei siinä useinkaan edes haeta 
sisäistystä, vaan tartutaan yksittäisiin rajoituksiin, jonkin to-
tutun kuvion häiritsijänä. Onko sinulle tullut ammattikunnan 
sisältä niitä kriittisiä ääniä?

Minulle ei yleensä uskalleta tulla sanomaan, koska olen niin 
perehtynyt niihin, että yleensä pystyn väittelemään valittajat 
kumoon. Tiedän, että muille tullaan sanomaan ja ministeriöön 
tullaan valittamaan. Ei minulle ole kyllä tullut kukaan sa-
nomaan, ja olen kyllä sanonut sen sellasissakin tilaisuuksissa 
ääneen, missä yleinen ilmapiiri on ollut se, että määräykset 
ovat huonot. Mielestäni pitää olla kanttia sanoa, että mielestäni 
määräykset ovat hyvät, ja joka on eri mieltä, niin voi minun 
kanssani väitellä siitä.



Olet osottanut omissa projekteissasi sen, että niillä ehdoi-
lla voidaan tehdä mielenkiintosta arkkitehtuuria - ja myös 
monenlaista. Esimerkiksi se, mitä olet kirjottanut luon-
nonmukaisen arkkitehtuurin mahdollisuuksista uusien 
määräysten alla. Se on todennäköisesti asia, jota kovinkaan 
moni ei loppujen lopuksi tajua. Tai ei ainakaan perehdy sillä 
asteella, että pystyisi muodostaman järkevää mielipidettä.

Toivottavasti. Tuossa on takana ehkä se, että olen pyrkiny 
ymmärtämään, miksi määräykset kehittyvät siihen suun-
taan kuin ne kehittyvät. Siellä takana on sellainen draiveri, 
jota määräykset ei nyt toteuta täydellisesti, mutta aika hyvin. 
Jos ymmärrettäisiin, mitä siellä takana yritetään tehdä, niin 
määräysten mukaiseen lopputulokseen voitaisiin päästä muil-
lakin tavoilla. Olisi tärkeää, että määräykset eivät tekisi niitä 
muita tapoja mahdottomiksi.

Tästä päästään kysymykseen, kun usein ekorakentamisessa 
puhutaan niin sanotuista low-tec:istä ja high-tech:istä, 
ikäänkun vastakkaisina suuntauksina. Edustaako ne sinulle 
vastakkaisia näkemyksiä, vai seikkailetko siellä välimaastossa?

Itse näen sen niin, että on monta tapaa päästä raken-
nusmääräysten asettamiin tavoitteisiin. Arkkitehdin kannalta 
on olennaista se, että on monta tapaa. Jos tavoitteet asetetaan 
sillä tavalla, että on ainoastaan yks tapa päästä tavoitteisiin, 
niin sitten kavennetaan kyllä toimintatapoja. Meillä on ehkä 
pikkuisen vaihtehdot kaventuneet Suomessa. Ajatellaan aina, 
että se on se koneelinen ilmanvaihto... Jos sellainen halutaan, 
niin kyllähän me sellaisen teemme, mutta olisi hyvä, että osa-
isimme tehdä sillä toisellakin tavalla. Niissä ilmanvaihtokojeissa 
on aika iso sähkönkulutus kuitenkin, eikä sekään nyt ihan aina 
ole järkevintä. Kyllä kaikki palvelee sitä, että valintoja voidaan 
tehdä hankekohtaisesti hyvin monella eri tavalla. Se on mie-
lestäni arkkitehdille hyvä asia. Haetaan jotain ominaisuutta 
eikä pakoteta tiettyyn ratkasuun. Ratkaisujen tekeminen on 
suunnittelua, ja ominaisuuksien ja vaatimusten asettaminen on 
määräysten asia. Vaadittavien ominaisuuksien pitäisi olla jol-
lakin tavalla relevantteja tämän ison kysymyksen kannalta. Jos 
ilmasto meinaa lämmetä, niin vaaditaan pieniä päästöjä, ja jos 
materiaalit meinaa loppua, niin vaaditaan tehokasta resurssien-
käyttöä. Määräysten pitäisi olla johdomukaisia, ja aika hyvin ne 
ovatkin sitä... 

Teetkö mielestäsi omalla skaalallasi, viitaten toimiston ja pro-
jektien kokoon. Onko se skaala mielestäsi oikea tapa edistää 
ekotehokkuutta/ kestävää kehitystä arkkitehtuurin piirissä? 
Miten näet vaikka esimerkiksi jotkut eco-cityhankkeet Kii-
nassa?

En ole niin vahvasti mission varassa toimiva. En mittaa on-
nistumista sillä, että olemmeko me saaneet maksimaalisen 

muutoksen aikaiseksi, vaan katson pragmaattisesti niin, että jos 
meiltä tilataan joku homma, niin yritämme tehdä sen mahdol-
lisimman hyvin. Ja jos siinä hommassa on ollut ympäristötavot-
teita, niin koetetaan pitää huolta, että ne toteutuvat. Koetamme 
kertoa niistä selväjärkisesti; mitä olemme kokeilleet ja mitä 
olemme oppineet. Se oikeastaan riittää. 

Mutta jos ajatellaan kokonaisuuden kannalta, niin isommat 
kokonaisuudet olisivat järkeviä ja varmasti siihen suuntaan ol-
laan menossa. Omasta työstäni on tavallaan ollut puolet tällaista 
tutkimus- ja opetustyötä, josta olen pikkuhiljaa luopumassa. 
Haluan tehdä tätä hommaa täällä toimistossa, koska projektien 
koko kasvaa koko aja. Keskityn nyt sitten tähän täällä toimis-
tossa.

Minkälaiset asiakkaat valitsevat sinut?

Meillä on nyt vähän isompia asuntorakennuttajia ja yksityisa-
siakkaina vähän enemmän poikkeustapauksia.  Tontinluovu-
tuskilpailuja ja ihan suoria tilauksia. 
Haluan kysyä vielä Luukkutalo -projektista ja vapaa-ajanra-
kentamisesta. Miten hyvin mielestäsi Luukkutalo –projekti 
onnistui? 

Ehdotin sitä itse alunperin, kun meillä oli tällanen traditio 
arkkitehtiosaston puustudiolla tehdä joka vuosi yksi rakennus. 
Ajattelin, että se voisi olla sellainen korkean profiilin projekti 
siinä sarjassa taloja mitä me tehdään joka vuosi. Tavoite ei 
oikeastaan ollut sen kummempi kuin olla tällainen opetuskeissi. 
Opettaa, minkälaisia uusia ympäristöasioita on tulossa ja katsoa 
vähän, miten suomalainen osaaminen pärjää maailmalla. Se, 
että me saimme ykköspalkinnon arkkitehtuurista ja viidennen 
palkinnon kokonaiskilpailussa osoitti, että meillä on ihan hyvää 
osaamista. Vaikka nyt muutama tiimi meni edelle, niin meillä 
oli esimerkiksi ainoa talo, joka oli mihin tahansa Euroopan 
pääkaupunkiin sijotettuna plus-energiatalo. Muut eivät toimi 
pohjoisessa. Se tavoite, että me opimme siitä, toteutui ihan hy-
vin, emmekä me sitten paljon mitään muuta lähdetty tavoittele-
maankaan. Se riitti ihan hyvin. Olen henkilökohtasesti aina 
ilonen siitä, että me olemme joskus eturintamassa. Suomalaiset 
ovat olleet hitaita tässä kehityksessä, ja aina kun me olemme 
vähän ruotsalaisa tai norjalaisia edellä, niin se on aika hyvä 
saavutus. Ruotsissa tehdään aika määrätietosta työtä ekotehok-
kaan rakentamisen eteen ja tämmöisissä asioissa me olemme 
nyt vähän aikaa olleet jälkijunassa... 

Teen lopputyänäni hyvin pienikokoista rakennusta. Tällaista 
lähimökkiä – ikäänkun siirtolapuutarhamökkiin kokoluoka-
ltaan verrattavissa olevaa rakennusta. Sen kokoluokan läm-
mitysjärjestelmästä sen verran, että onko passiiviteknologia 
sellaisenaan sovellettavissa kaikiin kokoluokkiin? Miten 
ylipäätään näet vapaa-ajan asunnot sillä kartalla? Onko 
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esimerkiksi hyvin pientä rakennusta järkevää eristää nyt sen 
kummemmin?

Passiivitalo tavoitteena ei oikein sovi tuohon lähimökkiin, koska 
se on numeerinen tavoite, joka käy huonosti pienille raken-
nuksille. Sen teknologia on kyllä sovellettavissa moneenkin 
juttuun, mutta vapaa-ajan asunnon erityispiirre on sen alhanen 
käyttöaste, mikä tekee siitä hyvin erilaisen kuin mikään muu 
rakennus. Meillä on oikeastaan se ongelma, että testaillaan 
joitakin rakennuskonsepteja pientalomittakaavassa ja sitten 
ajatellaan, että ne käyvät suoraan muihinkin juttuihin. Mikä 
toimii pientalossa,  siirretään kerrostaloon ja sitten rivitaloon ja 
mökkiin, ei se toimi ollenkaan niin. Kesämökille ei käy lainkaan 
passiivitaloteknologia siinä mielessä, että laitettaisiin koneel-
linen ilmanvaihto ja kaikki nämä ajattelut mitä passiivitalossa 
on, jos käyttöaste on noin 70-80 vuorokautta vuodessa. Jos taas 
kesämökki olisi jatkuvassa käytössä, niin silloin se soveltuisi 
erittäin hyvin. Tilapäiseen, lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu 
rakennus kannattaisi ratkaista muulla tavalla. Siinä voisi kyllä 
hakea ihan toisenlaisia ratkaisuja kuin omakotitalossa, joissa 
lähdetään siitä, että sisäolosuhteet ovat vakiot ja niitä sitten 
tehdään mahdollisimman pienellä energialla. Mökillä voidaan 
sallia isommat vaihtelut sisäolosuhteissa, ja sitä kautta vähem-
mät mukavuudet. Pysyvälle asumiselle on ominaista se, että 
suurimmat päästöt tulevat talvella kun on kylmä ja  tarvitaan 
valoa. Mökillä ollaan yleensä kesällä. Koko se perspektiivi on 
ihan erilainen.

Perinteisessä mökkikonseptissa suuri energiankäyttäjähän 
on itseasiassa liikenne. Perinteisen mökkeilyn osalta liiken-
teen päästöistä tulee kokonaisuuteen nähden kohtuuttomat. 
Epäkohta on juuri se, mihin olen lopputyöni sijoittamassa. 
Kokoluokka huomioiden, johon lähimökkiä olen sijoitta-
massa, niin voiko liikenteen päästösäästöjen lisäksi löytää 
talotekniikan puolelta jotain sellaista, millä voisi saada aikaan 
merkittäviä säästöjä? Vai liittyykö se sitten vain esimerkiksi 
passiivisen aurinkoenergian käyttöön ja muihin suunnitte-
lukysymyksiin?

Voisi ajatella ikäänkun kahta polkua, että nostaisi sen mökin 
käyttöasteen tällaisella yhteiskäytöllä lähemmäs sataa prosent-
tia, silloin kaikki passiivitalon konstit olisivat suoraan erittäin 
käyttökelposia. Tai jos hyväksyy sen, että käyttöaste pysyy 
alhaisena ja ajottuu kesään, niin sitten voidaan tarkastella, että 
mikä siellä on ekotehokkainta ja mitkä mahdollisuudet siellä 
on. Esimerkiksi tällainen ”off-green” -nollaenergiataloajattelu 
olisi oikein terve. Verkosta riippumaton nollaenergiamökki tai 
mökkiyhteisö olisi hyvä ratkaisu. Parempi kuin ”netto-nollaen-
ergiatalo”, joka itse asiassa aiheuttaa aika isot päästöt. Tuossa on 
ehkä tärkeää, että kun lukee tilastoja, niin tulkitsee niitä oikealla 
tavalla. Jos esimerkiksi mökkiliikenteestä ottaa vain Suomen 
keskiarvon ja katsoo, että mökkiliikenne aiheuttaa isot päästöt, 

niin se kuva ei ole ihan tosi. Se kuva on tarkalleen ottaen sell-
anen, että helsinkiläisten mökkeily aiheuttaa isot päästöt. Koko 
muu Suomi mökkeilee aika lähellä kotipaikkaansa. Helsinkiläi-
set mökkeilee kaukana. Jos miettii ratkaisuja, niin voisi miettiä 
miten pääkaupunkiseudun mökkeily ratkaistaisi paremmin. 

Se on rajauskysymys.

Se on hyvä asia, koska silloin pystyy jo ajattelemaan, ettei 
tarvitse ratkaista kaikkien ongelmia, vaan miettiä pääkaupunki-
seudun ihmisille, että miten he mökkeilisivät pienemmillä 
päästöillä...

Olin yllättynyt, miten myös pienten- ja keskisuurten kau-
punkien uudemmat mökit olivat todella kaukana kuitenkin 
ihmisten asunnoilta. Suomessakin on ehkä rantojen rajal-
lisuus tullut vastaan, vaikka kukaan ei niin ajatellut tapahtu-
van..

Ehkä se pitäisi yleistää niin, että keskusta-asujien mökit ovat 
kaukana...

Oli yllättävää kuinka suuri oli mökkimatkojen pituusero 
reuna-auielta ja kaupunkialueilta...

Toinen näkökulma voisi olla henkilökohtaisen hiilijalanjäljen 
näkökulma. Jos sektoroi tällä tavalla asumisen ja mökkeilyn. 
Silloin saa itse asiassa vähän toisenlaisen kuvan, kun jakaa sen 
niin päin, että ne ovat yhden hengen päästöt. Kun ajattelee, että 
se mökkeilijän asunto aiheuttaa vuoden ympäri tietyt päästöt ja 
sitten vapaa-ajan asunto toiset päästöt. Voisko saada sellaisen 
kombinaation aikaan, jossa asunto lakkaa kuluttamasta ener-
giaa silloin kun käytetään mökkiä? Ja toisinpäin, kun mökki on 
tyhjänä, niin se lakkaa kuluttamasta energiaa, jolloin asunnon 
energiamäärä olisi käytettävissä mökilläkin. Silloin olisi mah-
dotonta oikeastaan väittää, että mökkeily olisi kovin ympäristöä 
kuormittavaa, jos se kuluttaa yhtä paljon- tai jopa vähemmän 
energiaa, kuin se tavallisen asunnon käyttö.

Tuo olisi äärimmäisen tavoiteltavaa. Se harha monesti on, että 
ei nähdä tämän asian taakse, että jos omistaa oikeastaan kaksi 
asuntoa, jotka samanaikaisesti kuluttavat tasaisesti energiaa, 
ja asuja itse on niistä aina vain toisessa. Siinä on ristiriita 
tänä päivänä, kun uusia mökkejä rakennetaan ja ne varustel-
laan yhä paremmin. Esimerkiksi talvilämpätilan laskeminen 
alle nollaan sisätiloissa käy mahdottomaksi talotekniikan ja 
kodinkoneiden kannalta. Talot  joutuvat käyttämään jatkuv-
asti energiaa pitäessään lämpötilan tarpeeksi ylhäällä.

Sehän on tietysti totta. Siinä mielessä passiivitalon konstit toimii 
mökillä hyvin, että mitä parempi se ulkovaippa on niin, sitä 
pienemmällä energialla se pysyy lämpimänä.



Esimerkiksi suurien ikäluokkien ratkaisuna tuo voisi toimia, 
kun tämä ikäluokka kutenkin vaatii tiettyä varustelutasoa. He-
hän ovat niitä ihimisiä, jotka mökkejä tai kakkosasuntoja tällä 
hetkellä pääasiassa rakentavat.

Mökkeilijät ovat iäkkäitä. Se on yksi näkökulma mihin voisi 
puuttua, jos miettii, millä vetoaisi iäkkäisiin mökkeilijöihin. Mi-
ettimisen arvoinen asia on myös mitä tapahtuu, kun mökki per-
itään? Voisiko perijää motivoida uudistamaan mökkiä vaikka 
jollakin modulilla, joka tuotaisiin sinne. Jos korjauksen vaihtoe-
htona on se, että hirsimökki varustellaan astianpesukonein, kun 
ei siellä muuten viitsitä olla. Se on huono vaihtoehto. Mitä jos 
sinne ostettaisiin joku tällainen moduli, jossa on erittäin hyvin 
lämmöneristetyssä yksikössä suihku, vesivaraaja, vessa, ja keit-
tiö. Tilat laajenisivat ja tarvitsisi pitää vain sitä pientä yksikköä 
lämpimänä. Mitä tarkemmin hahmottaa sen, ketkä mökkeilee ja 
miten mökkeillään ja mistä se tulee, niin sen paremmin pystyy 
vastaamaan siihen, että miten sitä voisi muuttaa. 

Mökkiä voi myös ajatella yleisemmin rakennuskannan osana, 
jos siellä ottaa uutta teknologiaa käyttöön. Voisi hajauttaa en-
ergiantuotantoa ja miettiä uusia ratkaisuja. Se voisi olla yksi tie 
juurruttaa niitä suomalaisia ekotehokkaaseen rakentamiseen. 
Keskivertoperhe uskaltaisi ottaa jotain uutta ympäristötekno-
logiaa käyttöön, jos se toimisi mökillä ensin viisi vuotta hyvin, 
niin  se käytytäntö siirtyisi myös vakiasumiseen.

Vapaa-aikaa näytetään käytettävän asioiden testailuun ja 
niihin perehtymiseen, joista sitten seuraa toimia arkielämässä. 
Mitä tahansa asia sitten koskeekin. Perhesuhteita tai raken-
tamista...

Ajatuksesi ekotehokkaasta vapaa-ajasta kyllä taisi jo tässä tul-
lakin?

Voisin vielä kerrata, että tutkimus helposti segmentoi tai 
jotenkin jaottelee tavalla, joka ei tuota hyviä ratkaisuja. Mutta 
jos ajateleekin toisella tavalla, niin ratkaisut saattavat näyttää il-
meisiltä. Ehkä se henkeä kohti aiheutuvien päästöjen tarkastelu 
on ainakin yksi, aika kestävä tarkastelunäkökulma. Tuntuu, että 
tekniikan alan tutkimus monesti lukee tilastoja aika jäykästi. 
Meidänkin hankkeissa VTT:n suositukset ekotehokkaille 
mökeille oli tämmöisiä, että siirretään passiivitalon teknologia 
sinne. Itse en ollut yhtään samaa mieltä. Pitäis ihan toisella 
tavalla lähteä miettimään. Ei ne suoraan siirry... 

Suunnittelijana et ole kuitenkaan ottanut sitä roolia, että 
puhuisit kokonaisvaltasesta elämäntavasta ja miten sitä pitäisi 
muuttaa. Haluat pysytellä ihmisen elämän määrittämisen 
ulkopuolella?
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Olen kyllä muutamassa yhteydessä puhunut ruotsalaisesta ”One 
Tonne Life”- kokeilusta, joka oli aika kiinnostava. Minusta siinä 
rakennetun ympäristön tavoitteet saavat oiken roolin. Kun 
perheen tavoitteena oli asua ICCP:n ilmastotavoitteen mukai-
sesti puoli vuotta, rakennuksen rooli oli silloin auttaa siinä. Se 
on oikeastaan tärkeämpää kuin asettaa tällaisia laskennallisia 
tavoitteita rakennukselle. On tärkeä ymmärtää iso kuva, että 
rakennus suunnitellaan auttaman vähäpäästöisessä elämässä 
ja tällaiset energiatehokkuustavoitteet ovat itseasiassa väli- ja 
aputavoitteita. 

Ollemmehan nähneet miten käy, kun arkkitehtuuri yrittää 
määrittää ihmisen elämää. Itse näen, että arkkitehtuuri on 
ikäänkuin mahdollistajan roolissa. Se mahdollistaa erilaisia 
tapoja toimia. Jos se jollakin tavalla ohjailee, niin se ohjailee 
ihmisen omaehtoisen valinnan kautta tarjoten aina vaihtoeh-
don. 

Mielestäni se on perustavanlaatuinen kysymys. Mielestäni 
passivitalossa pitää voida pystyä asumaan oikeen törkeästi 
ympäristöä kuormittaen. Me emme saa suunnittelijoina sulkea 
sitä pois, vaan luottaa käyttäjän valistuneisuuteen. Näen 
sen aika huolestuttavana, että jos rakennus alkaisi painostaa  
tietyntyyppisiin valintoihin. Silloin se, mitä me välitämme 
arvoina käyttäjälle saa aika huolestuttavan sisällön. Se alkaa 
lähestyä jo sellasia arvoja joita en halua olla toteuttamassa. 
Sanoma on mahdollistava ja johdatteleva. Se on mielestäni vielä 
tärkeämpää kuin energiatehokkuus. Se tulee ensin ja sitten vasta 
ympäristöasiat.




