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Kun autot alkoivat yleistyä Suomessa 1920-luvulla, rakennet-
tiin Torkkelinmäen kapealle Franzéninkadulle pitkä autotalli. 
Tulevina vuosikymmeninä kaupunkia suunniteltiin sujuvan 
autoilun ehdoilla. Kallion Torkkelinmäki oli funktionalistisen 
kaupunkisuunnittelun aikana vanhentunut: puistomaisen 
puutarhakaupungin kadut olivat liian mutkaisia ja ympärillä 
kohoavat korkeat kerrostalot liian ahtaita. Modernismin 
ajatukset eivät ulottuneet kaikkialle. Viime vuosina tiheästi 
asutusta alueesta on tullut Helsingin halutuimpia, osittain
juuri siksi, että siellä autot eivät hallitse kaikkia katuja. Tii-
viillä alueella palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja työ julkisen 
liikenteen tavoitettavissa.

Hahmottelen kandidaatintyössäni, miten työ ja asuminen 
suhteutuvat kaupungissa ja millä tavalla työn ja vapaa-ajan 
lähentyminen vaikuttaisi työtiloihin. Case-esimerkkinä on 
Franzéninkadun vanha autotalli, johon esitän käyttötarkoi-
tuksenmuutosta niin, että tilassa yhdistyisi asuminen ja jous-
tava toimistotyöskentely. Keskityn Helsingin kehittymiseen 
ja siihen, miten Kallio ja Torkkelinmäki ovat heijastaneet 
työn ja asumisen muutoksia. Esitän näkökulmia asumisen ja 
työn nykyisistä tarpeista: joustavuudesta ja tiiviydestä. 

Kohta 90-vuotias autotalli on osa teollistunutta kaupunkia, 
jota yritettiin kehittää tehokkaammaksi ja  ihmisystäväl-
lisemmäksi ohjaamalla asumista pois keskustasta. Toisessa 
luvussa hahmottelen, miksi työ ja asuinpaikka ovat eriytetty 
suomalaisessa kaupunkirakenteessa. Puutarhakaupungin idea 
oli rakentaa kaupungin ulkopuolelle vehreää ja terveellistä 
ympäristöä, kurjissa asunnoissa eläville työläisille. (Meurman 
1947, 60; Museovirasto 2009). Sodan jälkeen funktionalistin-
en kaupunkisuunnittelu synnytti lähiöitä, jotka onnistuivat 
auttamaan asuntopulassa. (Meurman 1947, 78-82, 253-254). 
Se jätti jälkeensä pitkiä, autoille omistettuja väyliä. 

Aina työtä ja vapaa-aikaa ei ole erotettu. Luovalla alalla 
ja käsityöläisyydellä on työpaikan ja kodin yhdistämisessä 
pitkä historia. Ne ovat vuosisatoja perustuneet joustavaan 
työaikaan ja asumiseen, jossa koti ja työpaikka ovat samassa 
piirissä. (Vainio-Korhonen 2007,123- 124).

Kolmannessa luvussa käsittelen työn muutosta. Teollinen työ 
ei ehkä tulevaisuudessa ole yhteiskuntamme vahvin perusta. 
Keskustat on rakennettu toimistojen kokoelmaksi, jonne 
saavutaan lähiöstä kello kahdeksan ja lähdetään kello 
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viisi. Samaan aikaan joustavuuden tarve työssä lisääntyy. 
Tarkoitukseni on pohtia, kannattaako muuttuvan työkult-
tuurin mukana myös kaupungin muuttua. Voivatko työpaikat 
ja asunnot lähentyä toisiaan, jopa täysin yhdistyä jälleen. 
Amerikkalaisella termillä coworking eli rinnakkaintyösken-
tely viitataan työyhteisöihin, joissa työtä tehdään jaetussa 
tilassa itsenäisesti muiden rinnalla (Kojo, 2009). Keskityn 
erityisesti luovan alan toimijoihin ja sivuan myös muita 
työntekijöitä, jotka voisivat tulevaisuudessa hyötyä joustavista 
työtiloista.

Neljäs luku käsittelee asumisen tarpeita: kaupungin mit-
takaavaa, asumistoiveiden ristiriitaisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Kaupungeissa asuvien määrä kasvaa tulevaisuudessa, joten 
asumisen monimuotoisuus ja ihmisten mahdollisuus vaikut-
taa omaan ympäristöönsä nousee entistä tärkeämmäksi. Kau-
pungeissa kaivattu luontokokemus voi olla yhdestä puusta 
kiinni (Lilius 2010, 74). Ihmiset haluavat olla yksilöitä, mutta 
miten yksilöllisyyden rinnalla voisi kokea yhteisöllisyyttä. 
Viidennessä luvussa esittelen case-esimerkkinä tilasuunnitel-
man Franzeninkadun vanhalle autotallille.

Vanha talli on muutettu avoimeksi toimistotilaksi, joka 
joustaa tarpeiden mukaan. Nykyisin varastoiksi suljettu tila 
avautuisi iltaisin vapaa-ajan tiloiksi kaupunkilaisten käyt-
töön. Johtava ajatus tekstin ja case studyn taustalla on, ettei 
yksilöitä voi pakottaa yhteisöllisyyteen vaan heille voi vain 
antaa siihen mahdollisuuksia ja tiloja.
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”Kaupunki kasvoi. Syntyi uusia kaupunginosia, niitä syntyi 
Töölöön ja Pasilaan ja Alppilan taakse ja Vallilan entisiin metsiin, 
ja Sörnäisten rantaan nousi aina vain lisää raskaita tehdasraken-
nuksia. Ja samalla kaupunkiin tuli myös lisää lippalakkipäisiä 
miehiä ja paljaspäisiä naisia, heitä vyöryi Hermannista ja Har-
julta ja Vilhonvuorelta ja viivasuorilta  linjoilta, he vaelsivat 
Sörnäisten rantaan tehtaan pillien soidessa ja takaisin kukkuloille 
työvuoron päätyttyä.” 

  Kjell Westö 2006, Missä kuljimme kerran.

Kirjailija Kjell Westö kuvailee romaanissaan Missä kuljimme 
kerran Helsingin nopeaa muutosta teolliseksi kaupungiksi. 
Kaupunkiin muutti maaseudulta suuri määrä uusia asukkaita 
1900-luvun alussa. Samalla määriteltiin uudelleen työn ja 
kodin suhde.

Maaseutujen maatilat toimivat tuotantoyksikköinä, joiden 
tuvissa asuttiin ja tehtiin töitä ( Juntto 1990, 27). Vaikka teol-
listumisen myötä tuotanto siirtyi pois asumisen välittömästä 
läheisyydestä, kaupunkikoti säilytti pitkään joustavuutensa ja 

sitä käytettiin hyvin erilaisten toimintojen harjoittamiseen 
kuten maalla asuttaessa. Erityisesti tämä korostui pienissä ja 
vaatimattomissa työläisasunnoissa, jossa vähäisissä neliössä 
asui useita sukupolvia. 

Teollinen työ vaikutti kaupungin kehitykseen vahvasti ja 
synnytti tehdastyön lisäksi paljon muiden alojen työtä. 
Kaupunkien kasvaessa myös palvelujen ja tuotteiden tarjonta 
kasvoi. Kaupanala ja palvelualat toivat runsaasti työtä. Teol-
listuminen synnytti myös toimistotyön 1900-luvun alussa.

Suomen tilastokeskuksen kaavio osoittaa, että teollisuus, 
palvelut ja kauppa työllistivät 1920-luvulla suuren osan kau-
pungin väestöstä. Koko maahan verrattuna ero on huomat-
tava.

2.1 Työläiskaupungin ongelma: Kallio

Teollistumisen myötä kaupunkiin 1800-luvun lopussa 
alkoi virrata väestöä maaseudulta, mutta asuntotuotanto 
ei lisääntynyt tarpeeksi ja vuokrataso nousi huomattavasti. 
Työläiskortteleissa asuminen oli ahdasta ja hygienian taso 
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oli heikko. Talot olivat pääosin matalia puutaloja, jotka oli 
rakennettu tiiviisti pienin sisäpihan ympärille. Sisäänkäynnit 
olivat pihan puolella.

Helsingin Kallio oli tärkein työväestön asuinalue 1900-luvun 
alussa ja asukasluku lähes kaksinkertaistui 1910-luvulla. Kal-
lioon vahvistettiin 1901 asemakaava, johon vaikutti arkkiteh-
ti Gustaf Nyström. Kaavan pohjalta syntyi kivisiä, tiiviisti 
ja tehokkaasti rakennettuja umpikortteleita suoraviivaisten 
katujen varsille. (Museovirasto 2009).

Asuntopula ja asuntopolitiikka synnyttivät vilkasta keskuste-
lua 1910-1920. Keskusteluissa pyrittiin löytämään vaihtoeh-
toja Helsingin yleishyödyllisen ja kunnallisen asuntotuotan-
non toteutukseen. Kallion suureellista katuverkostoa, suuria 
tontteja ja asumisen ahtautta kritisoitiin. Uusia ajatuksia 
omaksuttiin ulkomailta, missä samojen ongelmien ratkaisuun 
oli kehitetty englantilaisen kaupunkisuunnittelija Ebenezer 
Howardin ajatus puutarhakaupungista. (Meurman 1947, 60; 
Museovirasto 2009).

Kuvio 1. Elinkeinorakenne 1920, Suomen tilastokeskus, Suomi 1917-2007, 
Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaa - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta
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Asuntopulaa lievittämään rakennettiin monilapsisten 
työläisperheiden tarpeisiin uusia asuinalueita, joille asetettiin 
korkeita humaaneja tavoitteita. Tällaisia vehreitä, puutar-
hakaupunkimaisia alueita syntyi Kallion lisäksi Vallilaan ja 
Käpylään. (Museovirasto 2009). Kalliossa, Torkkelinpuis-
tikon ympärille rakennettu alue perustuu näille pyrkimyksille. 
Tavoite oli rakentaa terveellisempää ja viihtyisämpää asuin-
ympäristöä työläisille. Puutarhakaupunkimaisuus näkyy 
Torkkelinpuistikon alueella maaston muotoja seuraavana 
katuverkostona, jossa asuintalot on sijoitettu kapeitten kujien 
varrelle väljästi tonttien keskelle. Asunnot ovat pääasiassa 
pieniä yksiöitä ja kaksioita. (Museovirasto 2009).

Torkkelinmäen alue rajautuu idässä Hämeentiehen, poh-
joisessa Helsinginkatuun, lännessä Kaarlenkatuun ja etelässä 
Viidenteen linjaan. Torkkelinmäki on on tällä hetkellä 
yksi Suomen tiheimmin asutuista alueista, 26 665 asukasta 
neliökilometrillä, vaikka osa siitä on rakennettu puutarhakau-
punkimaisesti. Torkkelinpuistikon väljästi rakennettua aluetta 
ympäröivät tiivisti rakennetut, korkeat kerrostalot, joissa on 
suurimmaksi osaksi pieniä asuntoja. (Helsingin kaupungin 
tilastokeskus 2011).

Torkkelinmäen alue on rakennettu aikana, jolloin autot vasta 
tekivät tuloaan Helsinkiin. Yleisesti kapeista, maastoa mu-
kailevista kaduista luovuttiin autojen vallatessa kaupunkitilaa. 
Ennen yksityisautoilun yleistymistä rakennetut kaupungino-

sat ovat osittain säilyttäneet viihtyisyytensä juuri tästä syystä. 
Autoilla liikkuminen on hankalaa, joten niitä ei käytetä 
ja jalankululle jää enemmän tilaa.  Lisäksi meluhaitta on 
huomattavasti pienempi.

2.2 Kaupunkisuunnittelun moderni malli

Usko uuteen tekniikkaan oli valtava 1900-luvun ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä. Olavi Paavolaisen essee Neitseellinen 
Aino (1929) kuvaa tunnelmaa, joissa uudenlaisia kaupunkeja 
kehitettiin.

”Lyhdyt muuttuvat linnunradoiksi, ja naftalätäköistä tulee 
uudelle maailmankartalle valtameriä, Tarvitseehan vain kerran 
kuunnella jazz-orkesteria, niin jo tietää: tämä ei ole mauttomia 
oikkuja, tämä on meidän aikamme runous, jossa mekaninen 
elämä ja vapaan paratiisin kaipaus verrattomalla tavalla sulau-
tuvat toisiinsa” 

Ranskalaisen arkkitehti Le Corbusier kritisoi Euroopan 
vanhoja kaupunkeja sattumanvaraisesti rakentuneiksi ryhmit-
tymiksi, joista puuttui järjestelmällisyys, ja ne eivät sellaise-
naan voineet mitenkään vastata uuden, modernin maailman 
haasteisiin (Le Corbusier 1929, 5-12). Le Corbusier näki, 
että kaupunkien toimintojen tulee olla vahvasti toisistaan 
eriytyneitä ja rationaalisia. Hän kehitti kaupunkimallin, joissa 
harvasti sijoitetut pilvenpiirtäjät muodostivat kaupungin 
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toiminnallisen ytimen ja matalampi ja tiivis asuminen muo-
dostui vyöhykemäisesti sen ympärille. Ihannekaupunkimal-
lissa liikkuminen perustui yksityisautoilulle ja kaupunkia 
halkoivat leveät väylät. Autoilu ja jalankulku olivat vahvasti 

eriytyneitä, eikä kevyelle liikenteelle varattu juurikaan tilaa. 
(Le Corbusier 1929,170-178). Samat ideat välittyivät Suo-
meen funktionalistisen kaupunkisuunnittelun kautta. Funk-
tionalistisella kaupunkisuunnittelulla 1940-luvulta eteenpäin 

Rekisterissä olevien autojen lukumäärä 1922-2006, 
Suomen tilastokeskus, Suomi 1917-2007, Vuosisata suomalaista autoilua
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haluttiin luoda edullisesti asuntoja teollisen yhteiskunnan 
kasvavan asukasmäärän tarpeisiin. Haluttiin ulos saastuneista 
ja ahtaista keskustoista luontoon ja ulos kaupungista. Toi-
minnot eriytyivät omiksi alueikseen ja asunnot rakennettiin 
vyöhykemäisesti kaupungin keskustan ympärille. Yhteydet 
keskustaan rakennettiin säteittäisellä raideliikenteellä ja 
liikenneväylillä. Työpaikat säilyivät pääosin kaupungin kes-
kustassa, ja työmatka piteni. Matka taittui parhaiten omalla 
autolla. (Herranen 1997, 123-127).

2.3 Lähiöiden synty

Yleisradion reportaasi Kun asuminen ahdistaa (1972) kuvailee 
asuinoloja, joissa lapsiperheet asuivat vielä 1970-luvulla asun-
topulan aikana. Dokumentissa seurataan kolmen erilaisen 
perheen elämää. Kaikki perheet asuvat alle 35 neliön asun-
noissa Tampereen Pispalassa. Asunnot ovat vaatimattomia 
puutaloja, joissa lämmitys on työlästä ja sisään tulee ainoas-
taan kylmä vesi. Keskimäärin 25 neliössä asuu noin kuusi 
ihmistä. Jokainen neliö on käytössä ja illaksi sängyt levitetään 
ja kalusteet kasataan toistensa päälle. Haasteita aiheuttaa 
useiden eri elämänvaiheissa olevien perheenjäsenten yksity-
isyys sekä lasten puuttuva leikkitila. Kaikkein suurimmaksi 
ongelmaksi näyttää  kuitenkin muodostuvan mukavuuksien 
puuttuminen. Dokumentin perhe oli teollistumisen kasvat-
teja, jotka joutuivat vielä vuosikymmenienkin jälkeen kär-
simään kaupunkien nopeasta kasvusta.

Teollisen työn myötä ydinperheestä tuli normi ja elinpiirin 
yhteisöllisyys väheni. Ajatus tiiviistä perheyksiköstä vaikutti 
etenkin 1960- ja 70-lukujen asuntotuotannossa, kun perheet 
haluttiin sijoittaa ahtaan kaupungin sijaan tilaviin ja terveel-
lisiin lähiöasuntoihin kaupungin ulkopuolelle. Sodan jälkeen 
Helsingin väestö kasvoi nopeasti ja asunnoista oli pulaa. 
Kaupungistuminen oli nopeaa ja vallitsevaa tilanteeseen piti 
kehittää uusia ratkaisuja. (Herranen 1997, 123-127).

Lähiöteoria mullisti kaupunkisuunnittelun. Uusi ajattelu 
muotoutui vuonna 1947, kun Teknillisen korkeakoulun ase-
makaavaopin professori Otto-Iivari Meurman julkaisi teok-
sensa Asemakaavaoppi. Kirjassa esitellyn lähiöteorian idea oli 
eriyttää liikenne, työ, asuminen ja palvelut omiksi lohkoik-
seen, joita erotti toisistaan vihreä vyöhyke. Uusia kaupungin-
osia ei enää sijoitettu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen 
liittyviksi. Luonnonläheisyys oli tärkeää ja sen katsottiin 
edesauttavan ihmisten hyvinvointia. Vaikka toimintoja oli 
eriytetty, perusajatuksena oli, että lähiö olisi itsenäinen alue, 
joka tarjoaisi asuntojen lisäksi myös palveluja ja työpaik-
koja. Meurman pyrki välttämään liian pitkälle eriytynyttä 
yhdyskuntamallia ja liian korkeaa rakentamista. (Meurman 
1947, 78-82, 253-254).

Meurmanin sai vaikutteita yhdysvaltalaisesta ja englantilai-
sesta kaupunkisuunnittelusta, jota oli omaksuttu myös Ruot-
sissa. Eliel Saarisen Suur-Helsinki-suunnitelma vuodelta
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1918 vaikutti myös vahvasti Meurmanin näkemyksen syn-
tyyn. (Meurman 1947, 59-63, 75-76). Molemmille oli 
yhteistä solumainen rakenne, jossa tytärkaupungit – tai 
Meurmanin näkemyksessä lähiöt – muodostuivat kehämäi-
sesti olemassa olevan kaupungin ympärille. Lähiöihin pyritti-
in sijoittamaan asuntojen lisäksi myös kauppoja ja sosiaalisia 
sekä sivistyksellisiä palveluita. (Meurman 1947, 78-79, 253).

Suomessa täydellisimmin lähiöihanne onnistuttiin to-
teuttamaan Espoossa, Tapiolan kaupunginosassa, joka on 
edelleen elävä ja itsenäinen alue palveluineen, ja sillä on vilkas 
sosiaalinen ja kulttuurinen elämä. Kaikki lähiöt eivät kuiten-
kaan onnistuneet yhtä hyvin toteuttamaan näitä pyrkimyksiä 
ja pilkallinen käsite virikkeettömästä ”nukkumalähiöstä” 
syntyi.

Lähiöteoriaan perustuva kaupunkirakentaminen sai osakseen 
runsaasti kritiikkiä ja sen seurauksena syntynyttä hajaan-
tunutta rakennetta pyrittiin korjaamaan tiivistämällä ra-
kentamista. 1960-luvun lopussa ilmeni näkökulmia, joiden 
mukaan kaupunkia tulisi tehostaa ja tiivistää. Asuntonäyttely 
66 ja Asuntopäivät osoittivat, että päämääräksi tuli asunto-
ahtauden poistaminen ja tasa-arvo ja oikeidenmukaisuus-
periaatteet. Teollinen betonielementtirakentaminen nähtiin 
urbanismia edistävänä. Yleiskaava 1970 -tiedotuslehtisessä 
esitettiin seuraavaa: ”Asumisesta on vasta teollistumisen 
jatkuessa tullut eriytynyttä toimintaa, koska teollistuminen 

ja liikenne ovat mahdollistaneet asunnon ja työpaikan erot-
tamisen toisistaan.” (Kolbe 2002, 273-278).

Uusien ajatusten mukaisia asuinalueita olivat muun muassa 
Merihaka ja Pasila. Merihaan asumistehokkuus oli suurim-
pia, joita oli hyväksytty sen jälkeen, kun rakennusoikeuksia 
oli pudotettu keskustan alueelle. Myös Pasila oli asumiste-
hokkuudeltaan huomattava ja sillä pyrittiin ratkaisemaan 
keskustan liikenneongelmaa sekä asuntojen muuttumista 
työpaikoiksi. Julkisuudessa Pasila oli uusi tehokkuusajan 
ilmentymä, kaupunkikone ja edusti uutta kaupunkikulttuuria. 
Mallia haettiin Pariisin La Défencesta, mutta päättäjät ovat 
jälkeenpäin myöntäneet, etteivät ymmärtäneet suurellisen 
mittakaavan sopimattomuutta Helsinkiin. Alue rakennettiin 
kahteen kerrokseen ja liikenne erotettiin tiukasti omakseen 
jalankulusta. (Kolbe 2002, 276-282). Pasilan katutilojen 
muurimaiset julkisivut ja monumentaalisuus on kaukana 
ihmisen mittakaavasta. Toimintojen eriyttäminen jättää 
liiketilojen ympäröivän katutilan tyhjäksi työajan ulkopuo-
lella. Jalankulkusillat ja hissit tekevät kävellen liikkumisesta 
hankalasti hahmotettavaa. Tiivis rakentaminen ei välttämättä 
tee kaupunkitilasta elävää.

Pyrkimys kaupunkirakenteen tiivistämiseen Helsingissä jat-
kuu yhä. Kaupungin kasvun tuomat ongelmat pyritään edel-
leen ratkaisemaan kaupunkirakennetta tiivistämällä. Erilaiset 
näkökulmat kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti 
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sen välillä, millä tavoin tiivistäminen tulisi toteuttaa. Palaan 
aiheeseen myöhemmin luvussa 4.2, jossa käsitellään asumisen 
mittakaavaa.

2.4 Ateljeemainen asuminen ja käsityöläiset

Kaikki kaupungin työläiset eivät erota työaikaa ja vapaa-aikaa 
tai työpaikkaa ja kotia. Käsityöläiset, taiteilijat, muotoilijat, 
kirjailijat ja arkkitehdit ja muut luovien töiden tekijät ovat 
aina yhdistäneet työn ja asumisen. Ateljeeasumisessa työ 
ja vapaa-aika ovat joustavasti kietoutuneet toisiinsa. Yrit-
täjämäisillä aloilla työnteon rytmi ei ole ollut sidottua nor-
maaliin työaikaan ja työteko jakaantuu usein nopeatempoi-
siin ja rauhallisiin jaksoihin.

Joustavalla kaupunkilaistyöllä on pitkä historia. Esiteollisen 
ajan käsityöläisverstaissa työaika oli käytännössä rajaton, 
mutta työtä ei tehty jatkuvasti samalla tehokkuudella. Työ 
kattoi kaikki elämänalueet, yhdessäolon ja muun sosiaalisen 
kanssakäymisen. Työajalla saatettiin tavata muita ihmisiä 
ja seurustelu lomittui työnteon kanssa. (Vainio-Korhonen 
2007,123- 124). 

Asumisessa joustavuus näkyi asuintalon ja verstaan tai 
myymälän yhdistelmänä. Helsingissä 1800-luvun loppupuo-
lella vaikuttanut Waseniuksen porvarissuvun kauppiastalo on 
esimerkki tällaisesta elämisen tavasta. Talo koostui suuresta 

kauppiastalosta – jossa sekä asuttiin että harjoitettiin liiketoi-
mintaa – erillisestä asuinrakennuksesta ja useista talousraken-
nuksista. Perheenjäsenten lisäksi talossa asui kymmenittäin 
sukulaisia, palkollisia ja kauppahuoneen työväkeä. Kauppa-
huoneen, perheen ja talon elämää ei erotettu toisistaan. Täl-
lainen tiivis kollektiivinen työn ja asumisen suhde oli tyypil-
listä myös muualla Suomessa. (Häggman  2007, 111-113).

Suomen kaupungeissa käsityöläisyyden ja kaupan muok-
kaamat kaupunkitilat ovat suurilta osin sulautuneet muu-
hun kaupunkirakenteeseen ajan kuluessa, mutta esimerkiksi 
Itä-Euroopassa on jäljellä kaupunkeja, joissa tiivis, aukion 
ympärille rakentunut malli on säilynyt. Tällainen kaupunki 
on Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Bardejovin 
kaupunki Koillis-Slovakiassa.

Bardejovin keskustan muodostaa suorakaiteen muotoinen 
aukio, jonka on suljettu kolmelta sivulta. Suljetut sivut muo-
dostuvat aukioon päin suunnatuista ja yhteen rakennetuista 
taloista, joilla on kapeat julkisivut. Talot ovat jyrkkäkattoisia 
ja kaksikerroksisia kauppias- ja käsityöläistaloja. Tyypilli-
sesti taloissa oli liiketoimintaa ensimmäisessä kerroksessa ja 
asunto toisessa. Aukion keskellä on kirkko ja kaupungintalo. 
Aukiolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja se on sosiaalisen 
elämän keskus. Tiivis rakenne oli tärkeä myös kaupungin 
puolustuksen kannalta. (Unesco 2013). 
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Asumisen ja työn yhdistäminen on ollut tyypillistä myös 
taiteilijoille. Vaikka työhuoneita, studioita ja ateljeita on kau-
pungeissakin, etenkin kansallisromantiikan aikana 1800-lu-
vun lopussa taiteilijat rakennuttivat itselleen maaseutuvilloja, 
joissa oli ateljee taiteelliseen työskentelyyn ja tilat asumiseen 
sekä seurusteluun. Esimerkki tällaisesta huvilasta on muun 
muassa Akseli Gallen-Kallelan talo Espoossa sekä arkkiteh-
tien Gesellius-Lindgren-Saarisen Hvitträsk Kirkkonum-
mella.

Juha Ilonen ja Jyrki Yläoutinen ovat tutkineet ateljeeasumis-
ta kirjassaan Ateljee – kuvataitelijan työväline. Suurin osa 
kuvataiteilijoista toivoo, että asunto sijaitsisi yhteydessä 
työtilaan. Lähtökohtina tähän ovat käytännön syyt, jotka 
korostuvat taiteilijoilla, joilla on perhettä. Työtilan ja asunnon 
läheisyys helpottaa epäsäännöllisten työaikojen sovittamista 
perhe-elämään. Myös taloudelliset syyt vaikuttavat. Työtila 
toimii usein myös neuvottelu tai näyttelytilana. Tästä syystä 
työtilassa vierailevien asiakkaiden ja työntekijöiden kulku 
työtilaan tulisi järjestää niin, että etteivät asumisen toiminnot 
häiriinny. (Ilonen ja Yläoutinen 1984, 43). Muotoilijan am-
matti eriytyi käsityöläisyydestä teollistumisen myötä, mutta 
työn ja asumisen yhdistävä elämäntapa on säilynyt. Suuret 
toimistot ovat melko harvinaisia ja työtä tehdään usein 
freelancerina tai yksityisyrittäjänä. Työtilat sijaitsevat usein 
kotona tai työhuoneilla, joissa voi työskennellä useita ihmisiä.

Jos tulevaisuudessa työ siirtyy tuotannosta kohti suurempaa 
ajatustyön osuutta, joustavampi työaika ja työn ja vapaa-ajan 
lomittuminen ei ehkä enää olekaan vain marginaalisenkäsi-
työläisyyden tai luovan alan työskentelytapa. Tälläkin hetkellä 
työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on normaalia useille ih-
misille. Voisiko jatkossa useampi yhdistää myös työpaikan ja 
kodin?
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Bardejovin kaupunki, Slovakia, Hynek Moravec, 2005
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Kaupunkirakenteen muutoksen rinnalla myös työkulttuuri on 
murroksessa. Teollinen tuotanto on kadonnut Helsingistä ja 
suurin osa ihmisistä on siirtynyt kaupan ja  palvelujen alalle. 
(Suomen tilastokeskus 2004). Toimistotyön nopeat muu-
tokset ja työn projektiluonteisuus vaativat tiloilta ja ihmisiltä 
mahdollisuutta sopeutua uusiin tilanteisiin. Työaikaa ei tar-
vitse sitoa enää virka-aikaan, kun tärkeintä ei ole työpaikalla 
läsnäolo vaan projektin edistämien. 

Samalla murroksessa on myös suurissa toimistotaloissa 
tehtävä työ, ja tilalle on syntymässä joustavia ja yhteisöllisiä 
coworking-tiloja. Vaikka kasvava joukko pienyrittäjiä ja free-
lancereita työskentelee itselleen, voisivat tehdä sitä ryhmissä 
ja eri aloja kokoavissa ryhmittymissä. Yhteisöllisyys on nous-
sut jälleen arvoonsa, kun sen saavuttaminen ei ole kaikilla 
aloilla itsestäänselvyys.

Yhdysvaltalainen talousmaantieteen professori Richard 
Florida tuo paljon huomiota saaneessa kirjassaan Luovan 
luokan esiinmarssi (2003) esiin yhteiskunnan muutoksen, 
jossa luova työ tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa. 

Hänen mukaansa jo 30 prosenttia amerikkalaista työvoimasta 
kuuluu hänen määrittelemäänsä luovaan luokkaan, joka koos-
tuu työkseen ajatus- ja ongelmanratkaisua tekevien alojen 
työntekijöistä kuten insinöörit, arkkitehdit ja tutkijat. Hän 
esittää, että yhä suurempi määrä eri aloista tulee jatkossa hyö-
dyntämään luovaa sisältöä. Floridan mukaan yritykset pitävät 
luovuutta mahdollisuutena tuloksen vuoksi ja yksityisille 
henkilöille se tarkoittaa mielekkäämpää työuraa. (Florida 
2003, 130).

Suomessa suuret luovien alojen työllistäjät, esimerkiksi 
lehtien toimitukset, ovat murroksessa, ja niiden organisaati-
omuutokset ovat luoneet suuren joukon freelancereita, jotka 
työllistävät itsensä yrittäjinä. Muutos saattaa jatkossa näkyä 
myös muilla aloilla, kun teollisen tuotannon työpaikat ovat 
vähentyneet. Tilalle on syntynyt paljon palvelualojen ja 
kaupan alan osa-aikaisia työpaikkoja samalla kun internet 
on laskenut kynnystä perustaa oma yritys. Jos näiden alojen 
työntekijät työllistävät itsensä tulevaisuudessa yrittäjinä, he 
tarvitsevat – samoin kuin luovilla aloilla – käyttöönsä jousta-
via työtiloja. 

3. Työn muuttuminen
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3.1 Työtilan uusi luonne

Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut uudenlaiset tavat 
tehdä työtä, ja työpaikan yhteisöllisyys on entistä sidotumpaa 
sosiaaliseen mediaan. Silti etätyön osuus ei ole kasvanut 
suuresti. Työterveyslaitoksen 2010 julkaistun Työ ja terveys 
-haastattelututkimuksen mukaan etätyön osuus on kasvanut 
vuodesta 2003 kuusi prosenttia. Tällä hetkellä 15 prosenttia 

tekee etätyötä. Vuonna 2009 haastattelututkimuksessa kysyt-
tiin ensimmäisen kerran myös monipaikkaisen ja liikkuvan 
työn tekemisestä. Tulosten mukaan työpaikan ulkopuolella 
työskenneltiin yleisimmin työnantajan toisessa toimipisteessä 
tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona sekä kotona. 
(Työterveyslaitos 2009). Perinteinen toimistokulttuuri on 
edelleen voimissaan, mutta joustavuuden vaatimus on yhä 
suurempi.

Kuvio 2. Elinkeinorakenne 2004, osuus työllisestä väestöstä, Suomen tilastokeskus,
Suomi 1917-2007, Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaa - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta
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Ensimmäisissä toimistoissa tehtiin työtä avotiloissa, jotka 
olivat voimakkaasti kontrolloituja. Nyt tietokoneet ovat 
vieneet konttorien puhtaaksikirjoittajien ja sihteerien työt. 
Työhuoneet syntyivät, kun johtajat siirtyivät erillisiin työti-
loihin ja työntekijät jatkoivat työskentelyä avoimessa tilassa. 
Maisemakonttori-käsite syntyi 1960-luvulla, kun hierarkista 
asetelmaa haluttiin rikkoa ja vuorovaikutus sekä ryhmätyös-
kentely nousivat tärkeäksi, mutta maisemakonttorit eivät 
poistaneet hierarkisuutta työpaikoilla. Yksityistä tilaa luotiin 
1970-luvulla sermeillä, kun meluisista hallimaisista työtiloista 
haluttiin eroon. Toimistot alkoivat teknologisoitua 1980-lu-
vulla, ja kehittyvän teknologian aiheuttama muutos jatkuu 
edelleen. Fyysisen työympäristön rinnalle on noussut virtu-
aalinen ja digitaalinen työympäristö. Tilan tarve on vähen-
tynyt ja tiloja suunnitellaan eri käyttötarkoituksiin. (TOTI 
2012, 4-5).

Toimistotiloja muutetaan taas avotoimistoiksi ja työpaikkoja 
sijoitetaan katutasoon. Niihin halutaan kadulta poikkeavia 
ihmisiä ja vuorovaikutusta eri alojen toimijoiden kanssa 
pidetään tavoiteltavana. Työtiloista halutaan viihtyisämpiä ja 
kodinomaisempia kuin aiemmin. Työnteko on projektikoh-
taisempaa ja työurat lyhyempiä. Lisäksi käytetään projekti-
kohtaisia määräaikaisia työntekijöitä ja muita osaajia, jotka 
vaativat työtiloja vain osa-aikaisesti. Yhden-kahden hengen 
yritykset tarvitsevat käyttöönsä pieniä ja osa-aikaisia toimis-
totiloja sekä  työskentelytiloja kotona. Kannettava tietokone 

ja yksi henkilö riittää yrityksen perustamiseen. Työtä tehdään 
työhuoneilla löyhissä yhteisöissä tai kotona.

Viihtyisään työympäristöön on mahdollisuus sitouttaa 
työntekijöitä ja tehostaa toimintaa. Suuret it-alojen yritykset, 
kuten nettipuhelupalvelu Skype on näyttänyt tästä esimerk-
kiä uudenlaisilla toimitiloilla, jotka ovat vaihtelevia ja epä-
muodollisia.

3.2 Työajan muutos

Yhdeksästä viiteen -ajattelu pitää valtavan määrän neliöitä 
tyhjillään virka-ajan ulkopuolella. Tilat ovat vajaakäytöllä 
ja niiden joustavuus on huono. Kerroksiin pääseminen on 
erittäin vaikeaa, ja keskustojen lisäksi, useat toimistotalot 
sijaitsevat kaupunkien ulkopuolella ja ovat vaikeasti saavutet-
tavissa julkisella liikenteellä. Toimistotilojen hyödyntämiseen 
olisi mahdollista kehittää toimintoja virka-ajan ulkopuolella, 
mikäli tilojen joustavuutta lisättäisiin. Tästä on jo olemassa 
joitakin esimerkkejä kun luovien alojen toimijat vuokraavat 
puolijulkisia tilojaan juhliin, kerhotiloiksi tai seminaarikäyt-
töön. Tällaista toimintaa ovat järjestäneet Helsingissä esi-
merkiksi arkkitehtitoimisto Part. Lisäksi Kulttuurikeskus 
Korjaamo vuokraa neuvottelu- ja kokoustiloja yritysten ja 
freelancereiden käyttöön.

Aikakäsityksen muutos ei suju kitkatta. Saku Tuominen ja 
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Skype Office, Tukholma, DeZeen Magazine, Jason Strong, 2011
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Pekka Pohjankallio ovat tutkineet teollisesta työstä ajatus-
työhön siirtymisen ongelmia kirjassaan Työkirja – työelämän 
vallankumouksen perusteet (2012). Ennen teollistumisen aikaa 
työ oli selkeämpää kuin nyt, koska työ tehtiin kun se piti 
tehdä: pellot kylvettiin keväällä ja taloja rakennettiin vain 
tarpeeseen. Teollistuminen vähensi sidettä työpanoksen ja 
työn lopputuloksen välillä, kun pieniin osiin pilkotusta työstä 
tuli anonyymimpaa ja tehokkaampaa. Ennen teollista työtä 
arki ja työ olivat lomittuneet luontevasti ja työntekijät hy-
väksyivät työn määrän vaihtelun. Teollistunut maailma opetti 
erottamaan työn ja vapaa-ajan toisistaan. Elämän laadun 
määritteli ei itse työ vaan se mitä työn ulkopuolella tapahtui. 
Teollisuuden aikana syntyi myös yhdeksästä viiteen -ajattelu. 
(Tuominen ja Pohjankallio 2012, 26-33).

Tuomisen ja Pohjakallion kirja perustuu 2010 käynnistettyyn 
925 – Redesigning the Work Week -hankkeeseen. He esit-
tävät, että nykyajan työnteko koetaan raskaaksi siitä syystä, 
että työnteko on muuttunut huomattavasti teollisesta työstä 
ajatustyön suuntaan, mutta suhtaudumme siihen edelleen 
kuin mekaaniseen työhön, jota oli helpompi mitata ajallisesti 
kuin nykyistä ajatustyötä. Työpaikalla jatkuva läsnäoleminen 
ei välttämättä tarkoita, että työntekijät saisivat aikaan enem-
män tulosta. Työn laatua määrittää hyvin pitkälle ajattelun 
laatu. (Tuominen ja Pohjankallio 2012, 26-33). Työtä ei enää 
voi tehdä samalla tavoin prosessinomaisesti kuin aiemmin. 
Oivalluksia ei synny kellontarkasti, joten luovuuden paran-

tamiseksi työn tulisi antaa entistä enemmän mahdollisuuksia, 
keskittyä, rauhoittua ja priorisoida olennainen. 

Tuominen ja Pohjakallio esittävät, että ihmisten pyrkimys 
erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan on tärkeää, mutta se ei on-
nistu, koska työn ajattelua ei voi lopettaa työajan päätyttyä. 
Tärkeämpää olisi pyrkiä kokonaisvaltaisuuteen, jossa työa-
sioita saa ajatella kotona ja kotiasioita töissä. Näiden kahden 
välillä tulee kuitenkin olla tasapaino niin, että työajatukset ja 
stressi eivät kuormita liikaa vapaa-aikaa ja toisinpäin. ”Mei-
dän on hyväksyttävä aivan uudentyyppinen rajattomuus, jossa 
on kaksi puolta hyvä ja huono: Ajatustyötä voi tehdä missä 
tahansa, mutta ajatustyö myös seuraa meitä kaikkialle, vaik-
kemme haluaisi.” (Tuominen ja Pohjankallio 2012, 93-95).

Joustavuus tuo mukanaan oman taakkansa. Ylioppilasle-
hden artikkelissa Miksi kilpailu, keskiluokka? (22.5.2012) 
Lontoon yliopiston sosiologian professori Beverley Skeggs 
kritisoi joustavan työn ihannetta: ”Aikamme joustavan työn 
ihanne on ajanut yhteiskunnan yhä pahenevaan kilpailun ja 
työmäärän kasvun kierteeseen”. Hänestä kilpailu ja pyrkimys 
suurempaan taloudelliseen hyötyyn ajavat ihmisiä enemmän 
kuin se, että he haluaisivat tehdä juuri työtä, jota tekevät. 
Skeggsin mukaan ajatus joustavasta työstä on myytti. Tällä 
hän tarkoittaa työsuhteiden ja -ehtojen epävirallistumista, 
työnkuvan ja työajan jatkuvaa muutosta sekä työn ja muun 
elämän eron hämärtymistä. Elämästä tulee joustavuuden 
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vuoksi yhtä työprojektia. Skeggsin mielestä kilpailun tu-
lisi vähentyä yhteiskunnassa huomattavasti. Hän kuitenkin 
myöntää itsekin tekevänsä enemmän työtä kuin olisi pakko.

3.3 Joustava yhdessätyöskentely

Gamla stanin kapeassa 1400-lukulaisessa kivitalon yhdistyy 
vapaa-aika ja työ, kertoo Helsingin Sanomien artikkeli 
Kasvuyrittäjät asuvat ja työskentelevät kimppakämpässä 
Tukholmassa (24.2.2013). Kahdeksan huoneen punaisessa 
talossa asuu pariskuntia ja työkavereita, joiden coworking-
yhteisö tuo muistumia vanhoista kauppiastaloista, joita käsit-
telin luvussa 2.4. It-alan startup-ryhmittymä jakaa yhteisen 
työhuoneen, keittiön ja pesutilat. Asukkaille talon on onnen 
potku, koska Tukholman keskustasta on paljon helpompi 
löytää toimitilaa kuin asuntoja. Yritystoiminta vaatii asumis-
ta Tukholmassa ja asukkaat ovat tyytyväisiä talon tuomaan 
yhteisöllisyyteen. Ruotsalaiset ovat vieneet coworkingin eli 
rinnakkaintyöskentelyn ajatuksen hyvin pitkälle.

Termi coworking tarkoittaa työskentelymuotoa, jossa eri 
alojen toimijat kokoontuvat samaan tilaan tekemään töitä. 
Tyypillinen coworking-työmuotoa käyttävä henkilö on 
freelancer tai etätyötä kotoa käsin tekevä tai työssään paljon 
matkustava toimija. (Kojo 2013). Coworkingin juuret ovat 
käsityöläisyhteisöissä, mutta nykyisin se kattaa laajemmin 
myös muiden alojen työntekijöitä: muotoilijoita, ohjelmis-

tokehittäjiä sekä muita luovan ja teknologianalan toimijoita. 
Heille coworking on perinteisen toimiston vaihtoehto. ( Jones 
2009, 34-55). Rinnakkaintyöskentely on voimakkaasti kasva-
va työskentelymuoto Yhdysvalloissa, ja aiheesta on kirjoitettu 
useita kirjoja.

Aalto-yliopiston työryhmä Built Environment Services 
Research Group (BES) tutki coworking-tilojen käyt-
täjäkokemuksia. Tutkimukseen osallistui coworking-tilojen 
Aallon Design Factoryn ja Hub Helsingin käyttäjiä. Käyt-
täjäkokemusten perusteella havainnoitiin, millaisia tunteita 
ja merkityksiä käyttäjät liittävät tiloihin. Tulosten perusteella 
sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus ovat tärkeimpiä 
yhdistäviä tekijöitä tutkimuksen ympäristöjen käyttäjäkoke-
muksissa. Käyttäjät tulevat tiloihin tapaamaan ihmisiä ja 
jakamaan kokemuksia, ideoita ja tietoa. Hub Helsinki tarjoaa 
mahdollisuutta etenkin liikkuvalle työlle, jossa ei ole tarvetta 
kiinteään, jokapäiväiseen työskentelyyn kun taas Aalto 
Design Factoryssa tärkeintä on työntekijöiden yhteisöllisyys. 
(Kojo 2013).

Täydellinen oman työpisteen puuttuminen ei kuitenkaan 
välttämättä johda hyvään lopputulokseen työympäristössä. 
Yksilöllisyyden katoaminen saattaa vähentää tunnetta paik-
kaan kuulumisesta ja yhteisöllisyydestä työpaikalla. Työtilan 
luonne vaikuttaa kokemukseen, kuten edelle mainittu ero 
kahden erilaisen coworking tilan välillä. Liikkuvuutta arvos-
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tava henkilö voi hyötyä tilasta, joka on luonteeltaan julkisem-
pi, vaihtuva ja tasavertaisesti kaikkien käytössä. Yhteen-
kuuluvuuden tunnetta korostavassa tilassa saatetaan hyötyä 
yhteisten tilojen lisäksi, omasta ja säilyvästä paikasta.

Mitä tilaan tarvitaan? Internet-yhteys on tärkein vaatimus 
työtilalle, sitä seuraavat printterit, neuvotteluhuoneet ja kah-
vila tai keittiö. (DeGuzman & Tang 2011, 69-70). Yhdysval-
loissa on perustettu myös coworking-tiloja, jotka toimivat 
työpajoina ja tarjoavat jäsenilleen kattavan valikoiman eri-
laisia työkaluja ja materiaaleja esimerkiksi prototyypin tai 
veistoksen rakennusta varten. (DeGuzman & Tang, 2011, 
139). Yhteisten työskentelytilojen tärkeä piirre on niiden 
helppo saavutettavuus. Tällaiset työympäristöt tarjoavat 
pienille yrityksille mahdollisuuden hankkia uskottavat tilat ja 
tarvittavat välineet edullisesti ja ilman suurta riskiä. Tärkeänä 
nähdään myös mahdollisuus työskennellä tarvittaessa kaik-
kina kellonaikoina. (DeGuzman & Tang 2011, 66-67).

Jaettu työtila ei sovi yrityksille, joiden työskentely edellyttää 
salassapitoa. Myös aikataulutus voi aiheuttaa ongelmia, jos 
tiloissa järjestetään juhlat samaan aikaan tärkeän deadlinen 
kanssa. Ympäristö, joka perustuu jakamiselle ja avoimelle 
keskustelulle voi olla liian meluisa ja häiritsevä, kun työ vaatii 
intensiivistä keskittymistä. Siksi olisi hyvä, että jaetuissa 
ympäristöissä olisi myös hiljaisia tiloja keskittymistä ja puhe-
luita varten. (DeGuzman & Tang 2011, 116-118). Työaika 

voidaan myös jakaa niin, että keskittymistä vaativa työ teh-
dään vaihtoehtoisesti kotona.

Rinnakkaintyöskentely voi edistää ekologisuutta. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa toimiva Satellite Telework Centersissä työs-
kentelee myös suurten yritysten työntekijöitä, koska toimi-
piste sijaitsee lähellä heidän kotejaan. Matkustusaika ja 
yksityisautoilu vähenevät. He ovat avanneet työskentelytiloja 
myös keskustojen ulkopuolelle. Yrityksen perustaja Jim Gra-
ham uskoo, että coworking-työskentely on varteenotettava 
työskentelymuoto pienissä kaupungeissa sekä esikaupunki-
alueilla henkilöille, joiden työpaikat sijaitsevat muualla, esi-
merkiksi kaupunkien keskustoissa. Nykyisin suuret yritykset 
työllistävät myös suuren määrän työkseen paljon matkustavia 
henkilöitä, jotka eivät tarvitse suurta työtilaa toimistossa ja 
jotka voivat hyötyä yhteistyöskentelyn mahdollisuudesta. Jae-
tut tilat nähdään ekologisempina kuin suuret toimistotalot. 
(DeGuzman & Tang 2011, 62-63).

Coworking-tilojen syntyminen vaatii yleensä tiivistymän 
kaupunkirakenteessa tai ainakin paljon itsenäisesti työs-
kentelevien alojen toimijoita samalle alueelle. Voisiko 
coworking-ympäristö olla mahdollinen myös lähiössä, jos 
freelancetyö, yrittäjyys ja etätyö kasvaa? Voisiko lähiöihin 
syntyä rinnakkaintyöskentelytiloja, joissa voisi tehdä osan 
työstä alkuviikolla ja matkata kaupungin keskustaan yhteisiin 
palavereihin loppuviikolla?
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3.4 Työmatkaajat ruuhkauttavat kaupungin

Teollistumisen vaikutukset ja funktionalistinen kaupunkisu-
unnittelu vaikuttavat edelleen työpaikkojen ja asumisen si-
jaintiin. Työmatkat ovat pitkiä ja hoitopaikkojen ja harrastus-
ten hajaantunut sijainti lisää yksityisautoilua. Matkustaminen 
eri paikkojen välillä hankaloittaa arjen toimivuutta ja vie 
aikaa. Yksityisautoilua suosiva liikkuminen, tulotason nousu 
sekä tonttien hinnat ovat vauhdittaneet kaupunkirakenteen 
hajautumista. Kestävän kehityksen kannalta olennaista on 
työpaikkojen, palveluiden ja asutuksen sijainti suhteessa toi-
siinsa. (Ratvio 2005, 6-13)

Hajoavaa kaupunkirakennetta on pyritty tiivistämään 1960- 
ja 1970-lukujen lähiörakentamisen jälkeen, mutta funk-
tionalistisen kaupunkisuunnittelun periaatteet vaikuttavat 
edelleen myös uusien asuinalueiden rakentamisessa. Työ-
matkojen kulkeminen autolla on voimakkaasti kaupunkiku-
vaan vaikuttava ja ekologisesti haastava aihe, johon pyritään 
vaikuttamaan uusilla liikennejärjestelyillä ja vaihtoehtoisten 
liikennemuotojen kehittämisellä. Esimerkiksi keväällä 2012 
pyöräliikennettä tukemaan avattiin Baana-pyöräilykaista, 
joka helpottaa keskustasta länteen suuntautuvaa liikennettä ja 
uusia kevyenliikenteen väyliä on suunnitteilla myös jatkossa.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston raportti Kantakau-
pungin autoliikenteen skenaariot esittää, että vaikka Hel-
singin kantakaupungin väestö ja työpaikat ovat kasvaneet, 

liikennemäärät ovat pysytelleet samalla tasolla jo 20 vuoden 
ajan. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, kun Helsingin 
uudet asuinalueet rakentuvat noin vuoteen 2035 mennessä. 
Kantakaupunki saattaa vuoteen 2040 mennessä kasvaa jopa 
94 000 asukkaalle ja 109 000 työpaikalla. Pahimmillaan 
autojen määrä aamun ruuhkahuippuina kasvaisi 50 000 au-
toon Hakamäentiellä, kun se on tällä hetkellä 20 000 autoa. 
(Blomqvist 2012). 

Entä jos kaupunkeja rakennetaan edelleen liikaa yksityis-
autoilun ja teollisen aikakauden tarpeisiin? Jos työn muoto 
muuttuu joustavammaksi, joustavuus voi auttaa myös autojen 
aiheuttamiin ongelmiin keskustoissa.
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”Our generation’s challenge is to live peacefully and sustainably in 
an extraordinaly crowded world / We realise the city may be our 
only hope.” 
  
   Tuomas Toivonen: Masterplan, 2010.
 

Muusikko-arkkitehti Tuomas Toivosen kappaleessa 
Masterplan esitetään kysymys, onko kaupunkiasuminen 
ihmiskunnan ainoa vaihtoehto väestönkasvun ja ekologisten 
haasteiden edessä. Kaupungistuminen jatkaa Suomessakin 
kasvuaan, joten asumiseen on etsittävä erilaisia ratkaisuja. 
Toivosen kaupunkisuunnitelmallisen kappaleen masterplan 
on yhteisöllisyys ja asukkaiden vaikutusvallan lisääminen.

”My actions are to be seen and felt / in my everyday life / in my 
city / in our everyday life/ in our city.”

Asuntorakentaminen on pitkään perustunut teollisen 
yhteiskunnan muokkaamalle ajatukselle ydinperheestä ja 
standardit on säädetty palvelemaan tätä tarvetta. Asunnot 
toimivat loistavasti juuri siinä käyttötarkoituksessa, johon ne 

on funktionalismin arvojen mukaan suunniteltu. Kaupungin 
yhteisöllisyys ei kuitenkaan perustu perheyksikölle, joten 
asumista on ajateltava uudelleen.

Nykyisin huomattava osa perheistä on yksinhuoltaja – tai 
uusioperheitä ja työnteon muuttuminen on lisännyt työtilan 
tarvetta kotona. Toimintojen yhdistäminen ja tilojen jousta-
vuus on tullut tärkeäksi sekä työ- että asuintilojen suunnit-
telussa. Näitä ominaisuuksia kaivataan erityisesti kaupunkia-
sumiseen, kun asuntojen hinnat ovat korkeita ja neliöitä on 
vähän. 

Joustavuuden tarve voi näkyä asunnoissa esimerkiksi van-
hemmillaan vuoroviikoin asuvien lasten muuttuvana tilan-
tarpeena tai ikääntyvän vanhemman väliaikaisesta majoitus-
tarpeesta perheessä.

Kolme neljästä asunnosta oli vuonna 2011 yhden tai kah-
den henkilön asuntokuntia. Yksin asui 41 prosenttia eli reilu 
miljoona suomalaista. Asuntokunnan keskikoko oli 2,07 
henkilöä. Se on laskenut yhdellä hengellä vuodesta 1970. 
(Tilastokeskus 2011). Eliniän pidentyessä syntyy uusia 

4. Asumisen muuttuminen
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elämänvaiheita. Nuoret muuttavat pois kotoa nuorina, mutta 
lapsia hankitaan vasta 30-vuotiaina. Näin nuoruus piden-
tyy ja aikuisuus jää lyhyeksi välivaiheeksi. Tulevaisuudessa 
väestön ikääntyminen, uudet perhemalli, yksinasuminen ja 

pienet perhekunnat vaikuttavat edelleen asumistarpeisiin. 
( Juntto 2010,10)

Kuvio 1. Asuntokunnat koon mukaan 1970–2011, lkm, Tilastokeskus, 
Asuminen, Asuntokunnat ja asuinolot 2011)
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4.1 Asumisen ristiriidat

Suomalaiset haluavat kodikseen talon omalla pihalla. Vuoden 
2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman yli puolet 
suomalaisista asuu rivi- tai pientalossa. (Tilastokeskus 2011). 
Omakotitaloasumisessa viehättää omaa päätösvalta, luonto 
ja oma rauha. Kerrostaloasuminen on 1960- ja 1970-lukujen 
elementtilähiörakentamisen aikana saanut huonon maineen: 
asuntojen on ajateltu olevan samankaltaisia ja tasapäistäviä ja 
sijaitsevan yllätyksettömissä ja tasalaatuisissa ympäristöissä. 
Seinistä kuuluu läpi, ja kaikkialla on harmaata. Luonnon-
läheisyys on asuinpaikassa erittäin tärkeää, mutta asunnolla 
täytyy olla myös persoonallisia ominaisuuksia. Kodista täytyy 
olla mahdollista tehdä ”oman näköinen” ( Juntto 2010, 34). 
Mikäli kerrostaloasukkaat saisivat vaikuttaa enemmän asuin-
ympäristöönsä, omakotitalon ja samalla yksityisautoilun tarve 
voisi vähentyä.

Yhdenmukaisuus, tasavertaisuus ja omillaan selviämisen 
kulttuuri on ollut yhdistävä tekijä Suomessa. Samalla kun 
yksilöllinen ajattelu on vahvistunut myös paikan ja alueen 
merkitys on nousussa. Ainutkertaisuus ja ympäristön tun-
nistettava identiteetti on tärkeää. ( Juntto 2010, 20-21). Tämä 
näkyy esimerkiksi rakennusliikkeiden tavassa markkinoida 
uusia asuinalueita paikan historialla. Asuinalueiden identitee-
tin ja yhteisöllisyyden rakentamiselle on asetettu tavoitteita ja 
niitä on pyritty toteuttamaan Helsingissä esimerkiksi Ara-

bian alueella. Arabianrannassa identiteettiä on rakennettu 
ympäristötaiteella, yhteisötaideprojekteilla sekä vaihtelevalla 
asuntotuotannolla. 

Toiveet asuinpaikasta ja asunnosta voivat olla ristiriitaisia 
( Juntto 2010,9-10). Monille tärkeä luonnonläheisyys ei ole 
välttämättä saavutettavissa kantakaupungissa, eivätkä palvelut 
ja kulttuuritarjonta esikaupungissa. Epävarma ja pätkittäinen 
työtilanne vaikuttaa mahdollisuuteen hankkia omistusasunto. 
( Juntto 2010, 282). Vuokra-asunto kaupungin keskustassa 
voi olla lapsiperheelle kiinnostavampi vaihtoehto kuin oma 
pientalo lähiössä. 

Keski-Euroopassa suositut townhouset eli kaupunkimaiset 
rivitalot yhdistävät asumisen yksilöllisyyden ja kaupunki-
maisen tiiviyden. Townhousessa on useimmiten pienen 
sisäpihan ja etupihan, ja talon rakentamiseen voi osallistua 
itse. Townhouse-asumista on kokeiltu Suomessa pienessä 
määrin, ja uusia kohteita on tulossa Helsingissä esimerkiksi 
Kalasataman alueelle. Asumismuoto voisi toimia sovittele-
vana vaihtoehtona tiiviille kerrostaloille ja esikaupunkialueen 
yksittäisille pientaloille.

Suomessa ihanteellinen urbaanius on usein ajateltu saavutet-
tavan, jos asumisella on tiivis yhteys luontoon ja asuminen on 
väljää. On kuitenkin olemassa alueita, jotka koetaan eläviksi 
huolimatta niiden korkeasta tiiviydestä ja harvoista puistoista. 
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Tällainen alue on esimerkiksi Helsingin Kallio, joka muut-
taa sisältöään vuorokauden, vuodenajan ja katselijan mukaan. 
Tämän mahdollistaa korkea asukastiheys, asukkaiden eri-
laisuus ja pienet asunnot. Asukkaita riittää katujen varsille ja 
kivijalkaliikkeisiin (Knuuti 1999, 20). 

Torkkelinmäki ei sijaitse lähellä luonnonvaraista ympäristöä, 
mutta alue on silti suosittu. Voisi siis nähdä, että suoma-
laisten asumistoiveissa on tilaa ympäristölle, jossa on run-
saasti istutettuja viheralueita. Hollantilaisille on tärkeää, 
että asunnon lähiympäristössä on ”jotain vihreää”, ja heille 
puistoalue tai pieni vihreä sisäpiha on arvokas asia. (Straver-
Nevalainen 2006, 6). Sen sijaan että kaikki merenrannat 
rakennettaisiin täyteen tai lähiöt sijoitettaisiin metsän kes-
kelle, voitaisiin keskittyä kaupunkimaisen luonnon tuomiseen 
asuinympäristöön. Kaupunkilaisia suunnittelumaantieteen 
pro gradu -työssään haastatelleen Johanna Liliuksen mukaan 
luonto saattaa olla kaupunkilaiselle kiinni pienistä asioista. 
Luontoa voi edustaa esimerkiksi se, että ikkunasta näkyy 
puu. (Lilius 2010, 74). Se, että ympäristöön saadaan ”jotain 
vihreää”, voisi ratkaista luonnon ja kaupungin väliset ristirii-
taiset asumistoiveet.

4.2 Tiiviin kaupungin hyödyt

Arkkitehti Maria Klemetz vertaa nettiartikkelissaan Turn 
Around the Destruction of Urban Helsinki pääkaupungin eri 

asuinalueiden asukastiheyttä Euroopan muihin kaupunkei-
hin ja esittelee tiiviistä kaupunkirakenteesta saatavia hyö-
tyjä. Klemetz työskentelee arkkitehtitoimisto Aitossa, jossa 
hänen toimialanaan on yhteiskuntakehityksen suunnittelu 
yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hän arvostelee 1960- 
ja 1970-lukujen kaupunkikehitystä ja toteaa, että ennen 
lähiörakentamista Helsingin asukastiheys vastasi Tukhol-
man ja Amsterdamin tiheyttä. Helsingissä asuinkiinteistöjä 
muutettiin toimistotaloiksi ja matalia ja tiheitä asuinalueita 
korvattiin korkeilla ja harvaan sijoitetuilla asuinrakennuk-
silla. Suuri osa muutti esikaupunkialuille ja tuli riippuvaiseksi 
yksityisautoilusta. (Klemetz 2012).

Klemetz esittää, että ylläpitääkseen palvelut kuten kaupat, ur-
baanit tapahtumat ja kahvilat kaupunkirakenteelta vaaditaan 
tarpeeksi korkeaa asukastiheyttä. Tämä ei kuitenkaan vastaa 
suoraan kysymykseen elävästä kaupunkikeskustasta vaan 
asiaa tulee tarkastella paikallisemmin ja arvioida ihmiselle 
sopivaa mittakaavaa. (Klemetz 2012).

Myös tanskalaisarkkitehti Jan Gehl näkee ongelmia autoilla 
suunnitellun ja eriytetyn funktionalistisen kaupunkisuun-
nittelumallin mukaan toteutuneissa kaupungeissa. Tunnettu 
kaupunkiympäristön tutkija Gehl tarkastelee kirjassaan Life 
Between Buildings ihmisten välistä vuorovaikutusta kau-
punkitiloissa sekä arvioi ihmiselle ominaista elinympäristön 
mittakaavaa. Liian suuri mittakaava voi tuhota kaupunkien 
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keskustoissakin oleskelulle tarkoitettujen torien ja aukioiden 
merkityksen. Autoille suunnitelluissa kaupungeissa ja lähiöis-
sä, joissa rakennusten väleihin jää suuria, autioita nurmi-
kenttiä, etäisyydet kasvavat liian pitkiksi ja aukiot tuntuvat 
epämiellyttäviltä. (Gehl 1987, 41-50). Gehl esittää, että pelk-
kä kaupunkien tiivistäminen ei suoraan johda viihtyisämpään 
ilmapiiriin alueella tai ihmisten tiheämpään kohtaamiseen. 
Olennaista on, syntyykö rakennusten väliin tiloja, joissa 
ihmiset luontevasti liikkuvat ja kohtaavat toisiaan. Raken-
nusten sijoittelu, sisäänkäyntien suunta ja niiden liittyminen 
jalankulkuväyliin ja oleskelualueisiin on olennaista. (Gehl 
1987, 85). Pelkästään visuaalisesti moniulotteinen, rakennettu 
ympäristö ei pysty tekemään kaupungista elävää ja mielenki-
intoista. Sen tekevät ihmiset. (Gehl 1987, 41-50).

Etelä-Euroopan kaupungeissa ja luvussa 2.4 esitellyssä 
itäeurooppalaisessa Bardejovin kaupungissa aukiot ja tori 
ovat tärkeässä roolissa asukkaiden sosiaalisessa elämässä. 
Tällaiset julkisen kohtaamisen tilat eivät ole niin tyypillisiä 
moderneille pohjoiseurooppalaisille kaupungeille.

4.3 Asukkaan vaikuttaminen asuinympäristöön

Uuden ajan kaupunkilainen haluaa olla vaikuttamassa 
ympäristöönsä. Hänen äänensä pääsee myös helpommin 
kuuluviin. Rakennusprojekteihin voidaan ottaa mukaan osal-
listava suunnittelija, joka käy keskusteluja asukkaiden kanssa, 

kun heidän naapurustoaan kehitetään. Esimerkiksi muotoili-
ja-tutkija Sara Ikävalko on käyttänyt osallistavaa suunnittelua 
Lahden rautatieaseman ympäristön kehittämisprojektissa 
(HS 22.3.2013).

Asukkaiden asema oman ympäristönsä kehittäjinä nousi 
1970-luvulla. Samalla kun Helsingin seudun suurkau-
punkikehitys nähtiin ”luonnollisena” ja suotavana kansanta-
louden kasvun edellytyksenä, nopeasti muuttuva ympäristö 
ja huoli rakennussuojelusta nosti esiin kriittistä keskustelua. 
Vuonna 1970 järjestetyssä Suomi rakentaa -näyttelyn vas-
tanäyttelyssä tuotiin esiin seuraavia ajatuksia: ”Suunnittelu 
on demokratisoitava. Ne joiden ympäristöä muutetaan, on 
päästävä mukaan vaikuttamaan suunnittelun peruslähtö-
kohtiin ja päämääriin.” (Kolbe 2002, 284-286). Samantapais-
ta keskustelua kaupungin rakentamisesta käydään nykyään 
esimerkiksi Kalasataman pilvenpiirtäjistä ja Jätkäsaaren 
tornihotellista, joiden on pelätty varjoillaan vaikuttavan 
ihmisten toimintaympäristöön ja korkeudellaan tuhoavan 
kaupungin siluetin.

Helsingissä Kallion kaupunginosa on ollut aktiivisessa ase-
massa erilaisten kaupunginosayhdistysten ja tapahtumien 
paikkana. Vuonna 2011 perustettu Kallio-liike on omien sa-
nojensa mukaan ”Kallion liepeillä asuvien, työskentelevien ja 
oleilevien puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
yhteisö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupungin päätöksente-
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koon sekä järjestää erilaisia tapahtumia.” Kallio-liike järjestää 
muun muassa korttelijuhlia, kirppiksiä ja korttelikeittiötä. 
Sen rinnalla toimii yrittäjien ja toimijoiden yhteenliittymä 
Up with Kallio, jonka jäsenet verkostoituvat saadakseen 
näkyvyyttä ja tukea toisilta alueen yrittäjiltä. Lisäksi Kallioon 
läheisesti liittyvässä Kalasatamassa on kokeiltu väliaikaisia 
kaupunkitiloja kuten kaikille avointa graffitiaitaa ja kont-
tikahvilaa. Torkkelinmäen lähiympäristössä ollaan kiinnostu-
neita vaikuttamaan seudun tulevaisuuteen ja gentrifikaation 
suuntaan.

Myös omavaraisuus on nostaa päätään. Dodo ry järjestää 
Kalasatamassa kaupunkiviljelyä, joka toteutetaan pressuista 
ommelluissa säkeissä. Säkin saa vuokrata pientä korvausta 
vastaan ja alueella on tarjolla kasteluvettä. Omavaraisuutta ja 
kaupunkiviljelyä on kaupungeissa toteutettu aikaisemminkin. 
Torkkelinmäen puutarhapihat nousivat arvoonsa erityisesti 
sodan aikana, kun elintarvikepulaa torjuttiin muuttamalla 
pihanurmikoita peruna- ja porkkanapenkeiksi. (Toppari 
2002, 244). Voisiko kortteleiden ja sisäpihojen viheralueita 
ottaa nykyäänkin käyttöön kaupunkiviljelyssä? Entä olisiko 
tätä mahdollisuutta syytä pohtia myös uusia asuinkortteleita 
suunniteltaessa? Esimerkiksi rakentaa kattopuutarha hyö-
tykasveille. Kun työelämässä tehdään vaativia ajatusprosesse-
ja, tarve yksinkertaiselle, käsin tehtävälle työlle vapaa-aikana 
voi lisääntyä.

4.4 Yhteisöllisyys ja kuluttaminen

”Tarvitaan aika ja tila, jossa ihmiset yksilöinä ja yhdessä voivat 
kokoontua, leikkiä ja olla, ilman, että täytyy koko ajan olla hyö-
dyllinen ja tehokas, suorittaa jotain. Urbaani elämäntapa edellyt-
tää työn ja vapaa-ajan vuorottelua ja siksi myös joutilaisuutta.” 
         
    (Knuuti 1999, 19-20).

Kaupunkitilan muuttumista tutkineen valtiotieteen lisen-
siaatti Liisa Knuutin mukaan ihmisille pitäisi rakentaa 
useampia paikkoja, joissa he voivat tavata toisiaan sat-
tumanvaraisesti. Hänestä tällaisiin joutilaisuuden tiloihin 
ei ole Suomessa kiinnitetty tarpeeksi huomiota. (Knuuti 
1999,19-20). Kaupunkiympäristössä joutilaisuuteen liitetään 
helposti mielikuvia ongelmallisesti käyttäytyvistä laitapuolen 
kulkijoista tai maleksivista nuorista. Ehkä joutilaisuus pitäisi 
ajatella uudelleen. Voisiko joutilas ihminen olla onnellisempi 
ja ympäristön kannalta hyödyllisempi, kuin työn ja kaupan 
väliä kiiruhtava kone?

Aluksi tarve ja teollinen tuotanto vaikutti kaupungin raken-
tumiseen, sittemmin kuluttamisen merkitys on kasvanut. 
(Knuuti 1999,18). Kuluttaminen ja länsimaisen yhteiskunnan 
yksilöllisyyttä korostava asenne vaikuttaa yhteisöllisyyteen, 
mutta se ei ole vähentynyt. Hän esittää, että yhteisöllisyys 
rakentuu itse valittaville ja sattumanvaraisille yhteisöille, joilla 
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Viljelysäkkejä Helsingin Kalasatamassa, 
Kuva: Kalasataman väliaika
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on samanlainen elämäntapa. (Knuuti 1999,15). Kaupunki-
ympäristössä kaivataan myös ihmisiä, jotka eivät elä pelkän 
työelämän ehdoilla, ja lapsiperheet vaikuttavat huomattavasti 
kaupunginosien luonteeseen. 

Tutkimuksen mukaan Tukholmassa lapsiperheiden osuus 
kantakaupungin väestöstä on kasvanut huomattavasti. (Lil-
ius 2008, 36-37) Helsingissä kasvu ei ole yhtä suurta, mutta 
lisääntymistä on nähtävissä. Ylen artikkelissa Lapset palaavat 
Helsingin kantakaupunkiin (19.5.2011) kerrotaan, että lap-
siluku esimerkiksi Kalliossa, Alppiharjussa ja muissa van-
hoissa kaupunginosissa on lähtenyt nousuun. Lapsiperheitä 
miellyttää kaupunkiasumisessa yhteisöllisyys, lähellä oleva 
työpaikka ja palvelut. Kantakaupungissa asuvat lapsiperheet 
ovat kuitenkin vähemmistössä. Syvälle juurtuneet mielikuvat 
kaupungin paheellisuudesta ja epäterveellisyydestä vaikutta-
vat vielä ihmisten ajattelussa. (Lilius 2008, 75-80).

Knuuti kirjoittaa, miten kaupunkiyhteisö toimii parhaiten, 
jos se ottaa mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. 
Yhteisöllisyyttä ei voi suunnitella liikaa.

”Kaupunkiyhteisöstä tulee taustaltaan erilaisten usein toisilleen 
tuntemattomien yksilöiden kohdata toistuvasti ja myös sattu-
manvaraisesti. Kohtaamisilla ei ole periaatteessa rahallista eikä 
vaihtoarvoa. Ne perustuvat leikkiin, vapaa-aikaan, erotiik-
kaan ja niin edelleen. Ihmiset ilmaisevat itseään pukeutumisen,        

ruumiin, kielen, puheen, omien töiden ja performanssin avulla.” 

     (Knuuti 1999,19-20).

Kaupallisuuden ehdoilla toimivalle yhteisöllisyydelle voidaan 
tarjota vaihtoehtoja. Käsittelin edellä jaettavaa työympäristöä, 
mutta coworking-ilmiön voi nähdä myös osana suurempaa 
muutosta kohti yhteisöllistä kuluttamista. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa ja muita 
palveluita, jotka perustuvat luottamukselle ja vastavuoroisuu-
delle. Tällaisia ovat esimerkiksi kotimajoitusta tarjoava 
Couchsurfing sekä erilaiset vaatteiden lainaus, vaihto tai 
lahjoituspalvelut. Kyseiset palvelut mahdollistavat esimerkiksi 
auton käytön ilman omistamisen mukanaan tuomia velvoit-
teita ja kuluja. Kokemukset muodostuvat tärkeämmiksi kuin 
omistaminen. Syy on myös taloudellinen, kulut ovat pienem-
mät, jos yhden tuotteen jakaa useampi. (DeGuzman & Tang 
2011, 30-36). verkon jakamispalveluita voidaan hyödyntää 
myös lisäämään asuinalueen toiminnallista yhteisöllisyyttä.

Aikapankki on kansainvälinen, netissä toimiva palvelu, jossa 
palveluita vaihdetaan aikaa vastaa. Vaihdonyksikkönä on aika, 
ja yksi vaihtovaluutta vastaa yhtä tuntia työtä. Aikapankin 
avulla voi saada apua arjen tarpeisiin omalla asuinalueella. 
Yhteisössä voidaan hyödyntää jokaisen erityistaitoja esimer-
kiksi niin, että henkilö, joka on hyvä leipomaan voi tehdä 
täytekakun ja saada vastapalvelukseksi apua koiran ulkoilut-
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tamisessa. Tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhteisöjä ja 
osoittaa, että ihmiset tarvitsevat toisiaan ja apua voi saada ja 
antaa. Periaate on, että kaikkien aika ja työ on saman arvoista. 
(Aikapankki, 2013)

Aikaisemmin ei-rahalliset yhteisöt syntyivät luonnostaan 
maaseudulla ja esimerkiksi talkootöiden muodossa. Nykyään 
yhteisöllisyyttä on vaikeampaa saada aikaan fyysisillä kon-
takteilla, joten virtuaaliset alustat voivat alentaa kynnystä 
ihmisten keskinäiselle vuorovaikutukselle. Myös taloyhtiöt 
ovat perustaneet Facebook-ryhmiä yhteisöllisyyden ja yhtiön 
sisäisen tiedonkulun lisäämiseksi. Samantyyppistä tiedon 
keruuta ja jakamista toteutetaan myös Arabianrannassa. 
Alueella on kattava internetsivusto, johon kaikki alueen 
taloyhtiöt kuuluvat. Sivustolla tiedotetaan esimerkiksi alueen 
tapahtumista ja niiden kautta kerätään tietoa ympäristöstä. 
(Arabianranta, 2013)

Yhteisöasuminen on Suomessa melko vierasta, mutta 
esimerkiksi Tanskassa sitä on kokeiltu ja tutkittu runsaasti. 
Yksi tunnetuimmista on vuosina 1971–1978 rakennettu 
Tinggårdenin alue Herfølgessa. Alue sijaitsee kaupungin 
ulkopuolella ja on mittakaavaltaan matala. 
Talot on rakennettu kiinni toisiinsa. Asukkaat osallistuivat 
yhdessä arkkitehtitoimisto Tegnestuen Vandkunstenin kanssa 
sekä alueen suunnitteluun että rakentamiseen. Alue jakautuu 
kuuteen lohkoon, jossa jokaisessa on 12-15 perhettä. 

Asunnot ovat kooltaan melko pieniä, puolentoista tai 
kahdenkerroksen korkuisia. Lisäksi jokaisella lohkolla on 
yhteiskäytössä oleva rakennus, jossa voi järjestää esimerkiksi 
perhejuhlia tai muita vapaa-ajan tapahtumia. (Tegnestuen 
Vandkunsten, 2013)

Kaupunkiyhteisöllisyydestä keskustellessa on muistettava, 
että tiivis yhteisö tuo mukanaan myös velvoitteita. Kau-
punkielämään kuuluu tietynasteinen anonyymius ja yksilöl-
linen vapaus. Aluesuunnittelulla voidaan parantaa yhteisöl-
lisyyden mahdollisuutta, mutta siihen ei voida pakottaa. 
(Straver-Nevalainen 2006, 57). Kaupunkiyhteisöllisyyttä ei 
siis suoranaisesti voi rakentaa vanhan maaseudun talkoomal-
lin kaltaiseksi.
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Tegnestuen Vandkunsten, Tinggården, 1978
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5. Case: Franzéninkatu 21
Olen edellä tutkinut työnteon ja asumisen mahdollisia muutossuuntia ja uusia tarpeita. Esittelen osana poh-
dintaa työn ja asumisen yhdistävän tilakonseptin. Yhteistyötahona projektissa on toiminut arkkitehtitoimisto 
Part ja arkkitehti Johanna Hyrkäs. Hänen tarpeensa ja toiveensa ovat olleet yksi lähtökohta konseptille. 

Suunnittelukohteeni vanha autotallirakennus sijaitsee Helsingin Kalliossa Torkkelinmäellä osoitteessa 
Franzéninkatu 21. Valitsin kohteen, koska halusin tutkia, miten 1920-luvun rakennus soveltuu täysin uuteen 
käyttötarkoitukseen ja miten se säilyttää muutoksessa omaleimaisuutensa. Olen kiinnostunut siitä, voisiko 
rakennuksen käyttötarkoitusta muuttamalla lisätä alueen palvelutarjontaa sekä katutilan ja sisäpihan elävyyttä. 
Tällä hetkellä Torkkelinpuistikon alueella sijaitsee ainoastaan leipomo, eikä taloihin ole juurikaan rakennettu 
liiketiloja, koska alue on suunniteltu lähes ainoastaan asumiseen.
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Torkkelinmäki, Franzeninkatu 21
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5.1 Asiakas

Part on pääosin yhden henkilön arkkitehtitoimisto, joka kokoaa tarvittaessa työryhmiä projektikohtaisesti. Partin omistaja 
Johanna Hyrkäs on koulutukseltaan arkkitehti ja kuvataiteilija. Hyrkäs matkustaa paljon ja tarvitsee työtiloja osa-aikaisesti. 
Toimiston nykyinen toimitila sijaitsee Kalliossa Helsinginkadulla ja jakautuu selkeästi neuvottelutilaan, josta on näkymä 
ja sisäänkäynti kadulle, sekä työskentelytilaan, josta on näkymä sisäpihalle. Keskelle tilaa jää keittiö, wc ja sisäänkäynti ar-
kistoon. Tilaa lainataan Aikapankki-palvelun kautta myös toimiston ulkopuoliseen käyttöön. Tilan rakenne toimii hyvin 
vuokrakäytössä, koska se jakautuu selkeästi puolijulkiseen ja yksityiseen alueeseen. Hyrkäs toivoi samojen ominaisuuksien 
löytyvän myös uudesta tilakonseptista. Lisäksi häntä kiinnosti ajatus työtilan ja asumisen yhdistämisestä. 

5.2 Torkkelinmäki ennen

Torkkelinmäki on rakennettu mäen päälle Kallion keskelle 1920-luvulla. Torkkelinmäen puistikon kivitalot ovat eri ark-
kitehtien piirtämiä, mutta ne noudattavat vahvistettuja julkisivukaavioita. Yhtenäisiä piirteitä ovat 1920-luvun klassismille 
ominaiset pastellisävyt ja jyrkät katot. Suurin osa taloista on yksittäisiä, mutta osa on rakennettu riveihin. Aluetta ympäröivät, 
mittakaavaltaan korkeammat kerrostalot on rakennettu eri aikoina ja ne eivät ole julkisivuiltaan yhtä yhtenäisiä. Torkkelinmäki 
on luonteeltaan kaksijakoinen: siinä on puutarhamainen väljä keskusta ja tiivis, korkea ympäröivä kerrostalokanta.

Kirjailija Kaija Nenonen kuvailee seutua: ”Kun kiipeää Franzeninkadulta nousevat portaat Torkkelinkadulle ja kääntyy kulman 
ympäri hiljaiselle Torkkelinkujalle, on kuin tulisi toiseen maailmaan. Liikenteen melu häipyy jonnekin kauas ja tilalle astuu 
rauha.” (Nenonen 2002, 266).

Franzéninkatu 21:n autotalli ja sen viereinen asuintalo ovat valmistuneet vuosina 1925-1926, ja ne on piirtänyt tunnettu Hel-
sinkiläinen rakennusmestari Leuto A. Pajunen, joka on suunnitellut asuintaloja myös Eiraan ja Töölöön. Lisäksi hänen töihinsä 
kuului kouluja, tehtaita, huonekaluja ja valaisimia. 
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Autot tekivät voimallisesti tuloaan vuonna 1925, kun Fleminginkadun ja Franzéninkadun kulmatonttia rakennettiin. Tästä 
johtuen Franzéninkadun puolelle valmistui koristeellisilla ovilla varustettu rakennus autotalleiksi. Autotalleille ei kuitenkaan 
ollut tarpeeksi kysyntää, joten 1930-luvulla niihin syntyi ”diverssikauppoja” liikkeitä, joissa myytiin vanhoja vaatteita. Myyjät 
istuskelivat kadulla liikkeiden ulkopuolelle odottamassa asiakkaita. (Nenonen 2002, 249).

Kuva kirjasta Herrasväen ja työläisten kaupunki, Helsingin vanhoja kortteleita 2, 2002
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5.3 Torkkelinmäki ja Kallio 2010-luvulla

Kallion keskellä sijaitseva Torkkelinmäki on asunnonvälityspalvelu Oikotien mukaan Suomen halutuimpia asuinalueita. Pie-
nellä 0,26 neliökilometrin kokoisella alueella on maan suurin asumistiheys, noin 26 000 asukasta nelikilometrillä ja asunnot 
ovat yksiöitä ja pieniä kaksioita.

Kalliossa työskentelee paljon luovan alan yrittäjiä ja freelancereita ja sen lähiympäristöön, kuten Sörnäisten vanhoihin teol-
lisuuskiinteistöihin, on muuttanut suunnittelutoimistoja ja kulttuuritoimijoita. Kalliossa on Taideyliopiston, taidelukioiden ja 
muiden koulujen vuoksi runsaasti opiskelijoita. Tarvetta uusille, monikäyttöisille työtiloille on jatkuvasti. Torkkelinmäen yti-
men muodostavat puistot ja aukiot ovat vilkkaita kohtaamisen paikkoja. Torkkelinpuistikon ympärillä Helsinginkadun, Hä-
meentien ja Fleminginkadun varrella on paljon kahviloita ja ravintoloita sekä pieniä myymälöitä.

Kotiharjun sauna ja sisäänkäynti, Joe Woods, 2011
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5.4 Kohteen nykytila

Franzéninpuiston reunalla, Fleminginkadun ja Franzéninkadun kulmassa sijaitseva autotallirakennus liittyy kiinteästi sen vie-
ressä kohoavaan asuinrakennukseen. Pitkä ja matala rakennus jakautuu 11 autotalliin, joihin on kaikkiin on oma sisäänkäynti 
Franzeninkadulta. Rakennuksen korkeus kasvaa porrastuen, ja Fleminginkadun päässä sijaitsevalla tallilla on korkeutta jopa 
neljä metriä. Ominaista julkisivulle on voimakas, holvikaaren muotoisten pariovien rivistö, joka viestii selkeästi 1920-luvun 
klassismista ja tilojen modulaarisuudesta. 

Osa autotalleista on yhdistetty toisiinsa, ja väliseiniä on rakennettu tarpeen mukaan. Sisäpiha on taloyhtiön käytössä, ja sen 
kautta on käynti autotallirakennuksen toisen pään tiloihin. Pihassa sijaitsevat myös pyörien säilytys ja jätteiden keräys. Sisäpiha 
on luonteeltaan voimakkaan suljettu, eikä sitä tällä hetkellä käytetä oleskeluun.

Kohde toimii tällä hetkellä varastokäytössä, eikä sen säilyttämiselle sellaisena ole perusteita. Taloyhtiön puheenjohtajan Ville 
Arkon mukaan tiloille ollaan jo nyt yritetty löytää käyttöä esimerkiksi verstaina tai muina harrastetiloina.

Runoilija Frans Mikael Franzénin mukaan nimetty Franzéninkatu on Torkkelinpuistikon reunaa seuraava, mutkitteleva ja 
kapea väylä, joka on rauhallinen ja pääosin jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Kadun varsille on parkkeerattu runsaasti autoja ja 
läpiajo on vähäistä.
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5.5 Suunnittelukonsepti

Konseptin lähtökohtina ovat tarpeet etsiä työnteolle uusia tapoja ja ratkaista ongelma, miten ottaa työtiloja käyttöön myös 
työskentelyajan ulkopuolella. Muuttamalla rakennus joustaviksi työ- ja harrastetiloiksi alikäytöllä oleva rakennus voisi lisätä 
alueen yhteisöllisyyttä, tuoda lisätilaa asuinneliöiden rinnalle  ja elävöittää katutilaa. Konseptissa yksittäisiä varastotiloja yh-
distetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi niin, että rakennuksen vahva modulaarinen luonne säilyy. Tiloja jaetaan läpinäkyvillä 
väliseinillä sekä yksityisyyttä tarjoavilla kiinteillä rakenteilla. Osa julkisivun ovista muutetaan ikkunoiksi niin, että vanha ovi 
korvataan aukon kokoiselle lasilla. Karmijako noudattelee vanhaa ovien linjaa. Ratkaisuilla pyritään kokonaisuuteen, joka ottaa 
huomioon ympäristön vahvan identiteetin ja tiloihin, jotka ovat monikäyttöisiä ja joustavia.

Purkupiirustus 1 / 200
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Vuorokauden aika vaikuttaa tilojen käyttöön. Luvussa Työn muuttuminen, pohdin mahdollisuutta käyttää tiloja, myös 
silloin kun ne eivät pääsääntöisesti ole työkäytössä. Tämä näkyy tilasuunnitelmassa vyöhykemäisenä tilajakona ja useina 
sisäänkäynteinä, jotka mahdollistavat tilojen jakamisen eri tarkoituksiin.

Työtilojen vilkkain käyttöaika on päivällä, noin kello 8-18. Tänä aikana työtilat toimivat läpikuljettavina ja kulku niihin on 
pääasiassa järjestetty rakennuksen oikeanpuoleisesta sisäänkäynnistä. Työtilat jakautuvat vyöhykkeisiin, jotka on erotettu toi-
sistaan lasiseinillä. Kulkureitin varrella on lukittavaa säilytystilaa. Ensimmäinen (1.) pääsisäänkäyntiä lähinnä oleva vyöhyke 
on luonteeltaan julkisin ja sen yhteydessä on työskentelypaikkoja sekä vapaamuotoista oleskelutilaa. Tätä tilaa voivat käyt-
tää henkilöt, joiden työtilojen käyttö on satunnaista ja liikkuvaa. He saattavat tehdä osan töistä kotona ja hakea sosiaalisia 
kontakteja ja yhteisöllisyyttä työpaikalta. Ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat myös keittiö sekä neuvottelutila, jotka ovat 
yhteisessä käytössä. Suihku ja wc on sijoitettu erilleen työ- ja oleskelutiloista.

1.

SäilytysKulku

WC

70 m²
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Toisessa (2.) keskelle jäävässä vyöhykkeessä on yksityiseen työskentelyyn tai hiljaisuutta vaativiin puheluihin tarkoitettu 
suljettava ja äänieristetty tila. Lisäksi vyöhykkeellä on työpisteitä henkilöille, jotka työskentelevät toimistossa päivittäin ja 
tarvitsevat pysyvän paikan laitteilleen tai muille välineille. Keskimmäisessä tilassa toimii arkkitehtitoimisto Part ja sinne on 
sijoitettu Johanna Hyrkkään työpiste. Hyrkäs työskentelee Suomessa ollessaan tilassa vakituisesti ja organisoi tilassa ta-
pahtuvaa vuokraustoimintaa. Tästä syystä hänellä on hyvä olla käytössään pysyvä työpiste. Muina aikoina työpiste voidaan 
vuokrata toisen henkilön käyttöön ja tilojen vuokraustoiminta siirtää toiselle käyttäjällä.

2.

Hiljainen tila

50 m²
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Kolmannessa (3.) vyöhykkeessä on neuvottelu ja oleskelutila. Vyöhykkeellä on käytössään oma sisäänkäynti, wc ja pieni 
jääkaappi, joten tilaa voi käyttää myös itsenäisesti, muiden tilojen ollessa suljettuna tai muussa käytössä.

Neljäs (4.) vyöhyke on yksityinen. Sinne on sijoitettu asuinhuone, jossa käytössä ovat rakennuksen yhteinen keittiö sekä wc 
ja suihku. Asuintiloilla on oma sisäänkäynti ja pieni terassi sisäpihan puolella. Asuinhuone on ensisijaisesti varattu Hyrk-
kään käyttöön. Hän viettää osan ajastaan ulkomailla, joten asuminen tiloissa on väliaikaista. Asuintilojen ja yleisen keittiön 
sekä hygieniatilojen yhdistämisellä voidaan saavuttaa taloudellisia ja työn ja vapaa-ajan joustoon liittyviä etuja. Tällaista 
ateljeemaisen asumisen mallia on pohdittu tekstin toisessa luvussa.

3.

4.

Yhteiset 
hygieniatilat

Yhteinen 
keittiö

Terassi
20 m²

45 m²
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Ilta-aikana Franzeninkatu 21:n vapaita tiloja vuokrataan. Ensimmäinen (1.) ja kolmas (3.) vyöhyke, voidaan tällöin antaa 
ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi kokoustilaksi taloyhtiölle, seminaaritilaksi yritykselle tai kerhotilaksi lähiympäristön 
asukkaille. Toisen (2.) vyöhykkeen tilat ovat ainoastaan työntekijöiden käytössä ja ne voidaan lukita muun käytön ajaksi.

3. 1.2.
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Sisäpihalla tehdään muutoksia niin, että oleskelumahdollisuudet pihalla paranevat. Piha on ensisijaisesti taloyhtiön ja asunnon 
käytössä, mutta tarvittaessa siellä voidaan järjestää myös työtiloihin liittyviä tapahtumia.
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Olen tutkielmassani hahmottanut, miten teollistuminen on 
vaikuttanut kaupunkeihin ja millaisia toiveita asumiselle 
on viimeisen sadan vuoden aikana asetettu. Monet teoriat 
ja ideat pyrkivät rakentamaan ihmisille parempaa paikkaa 
elää, mutta toisinaan ihmisten ääni oman elinympäristönsä 
tuntijoina on tuntunut jäävän kuulumattomiin. Jos kaupun-
git kannustaisivat kohtaamiseen ja antaisivat mahdollisuu-
den muokata omia paikkoja, voisi tiiviimpi ja ekologisempi 
asuminen olla houkuttelevampaa.

Suomessa coworking-ajattelu on vielä melko tuntematonta, 
vaikka esimerkiksi luovan alan työkulttuuri on toiminut 
samoilla periaatteilla jo pitkään. Voisiko samaa ajattelua 
soveltaa laajemmin myös kaikenlaiseen toimistotyöhön? 
Yhdeksästä viiteen ajattelusta luopuminen ei ole ongel-
matonta, sillä tarkasti määritelty työaika kohtelee ihmisiä 
tasavertaisesti. Parhaassa tapauksessa joustava työaika ja 
työn ja asumisen lähentyminen saattaisi kuitenkin helpottaa 
arkea ja tuoda ekologisia hyötyjä, kuten vähentää ruuhkia 
keskustasta.

Mikäli tulevaisuudessa ihmisten asuinympäristö on kau-
pungissa ja työ ajatuksissa, muuttaa se käsitystä, millaista 
on ”tavallisen suomalaisen” elämä. Omakotitalo metsäisessä, 
kaukaisessa lähiössä ei olekaan enää unelma. Kaupungin 
laitojen autolla saavutettavat hypermarketit voivat käydä yhtä 
tarpeettomiksi kuin autotalli Torkkelinmäellä.

6. Päätelmiä
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