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1”To be modern is not a fashion, 
it is a state. It is necessary to 

understand history, 
and he who understands history 

knows how to fi d 
continuity between that which was, 

that which is, 
and that which will be.”

-Le Corbusier

Johdanto: Miten yhteiskunnaliset 
muutokset näkyvät asumisessa?
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1.1 Johdanto: Miten yhteiskunnalliset 
muutokset näkyvät asumisessa?

Yhteiskunnalliset muutokset ja asuminen 
ovat yhteydessä toisiinsa, ne näyttävät 
miten ja millaisissa puitteissa ihmiset 
viettävät arkipäiväänsä ja näyttävät ih-
misten arjen yksityisimmän, kodin; mi-
ten ihmiset elävät, asuvat ja järjestävät 
elintilansa.  Tämä kandidaatintutkielma 
tarkastelee asuntorakentamista, asumista 
ja kotikäsitteen muodostumista ja Suo-
men asuntotuotantoa eri vuosikymmeninä 
vuosina 1917–1995. Käyn lyhyesti läpi 
eri vuosikymmenten tärkeimmät yhteis-
kunnalliset ja sosiaaliset murrokset, joilla 
on ollut myös vaikutusta asumisen muu-
toksiin. Keskityn tutkimuksessa myös 
työväen ja keskiluokan vapaa-ajan synty-
miseen ja sen lisääntymiseen, sekä siihen 
onko se vaikuttanut asumiseen ja asumi-
sen haaveisiin.

Kysyn kandidaatin tutkielmassani, miten yhteis-
kunnanallinen muutos ja vapaa-ajan murros ovat 
vaikuttaneet asumiseen? Miten on asuttu ja asutaan, 
sekä miten asumiseen suhtaudutaan. Tarkastelen, 
onko lisääntynyt vapaa-aika muuttanut asumista 
ja onko ihmiselle muodostunut kotona erityisesti 
vapaa-aikaan käytettävää tilaa?

Sodat, sekä yhteiskunnallinen ja teknologinen 
muutos viimeisen sadan vuoden aikana ja ylikin on 
vaikuttanut voimakkaasti asumiseen ja kodin merki-
tykseen. Sosiaalinen asema kertoo paitsi luokka-
yhteiskunnan asumishierarkiasta, myös siitä miten 
aikaa on kotona vietetty ja kuinka paljon sitä on 
ollut. Teollistuminen ja palkkatyön lisääntyminen 
1900-luvun alussa johtivat asuntotuotannon lisään-
tymiseen, talouden kasvuun, arjen ja pyhän, sekä̈ 
työ- ja vapaa-ajan entistä̈ selkeämpään eroamiseen 
ja erottamiseen toisistaan. Nämä muutokset näkyvät 
kodissa, ja koti ja sen muuttuminen kertovat paitsi, 
miten vapaa-aikaa kotona on vietetty, myös siitä 
mikä sen merkitys on ihmiselle ollut.

Yhteiskunnallisilla murroksilla on vaikutusta 
asuntopolitiikkaan ja rakentamiseen, siihen miten 
rakennetaan ja minne. Yhteiskunnalliset muutokset 
vaikuttavat myös siihen miltä koti näyttää ja mitä 
ihmiset asumiselta haluavat. Pekka Korvenmaan 
mukaan 1900-luvun vaihteen jälkeen perhettä ja 
kotia koskenut pohdinta ja käytännön suunnittelu 
tulivat yhä tärkeämmäksi arkkitehtuurissa ja sisus-
tamisessa. Ensin ylemmän keskiluokan, sitten laa-
jempien kansankerrosten asuinololoissa, ja lopuksi 
valistus toi muutokset myös työväestön asumistot-
tumuksiin. (Korvenmaa 2010, 83.)

Tarkastelen myös olohuoneen merkitystä kodeissa 
ja vapaa-ajassa. Saarikankaan mukaan olohuone 
oli perheenjäsenet yhteen kokoava huone ja asun-
non puoli julkinen tila, jossa seurusteltiin vieraiden 
kanssa. Erityisesti 60-luvulla alkoi olohuoneen nou-
sukausi. Television myötä olohuoneesta muodostui 
perheiden arjen vapaa-ajan merkittävin huone. 
Se sai suunnittelussa suuren huomion ja asunnon 
kalustamisessa se nousi keskeisemmäksi tilaksi. 
(Saarikangas 2002, 422.) 

Tutkimus muodostaa kaksi kokonaisuutta: Tutki-
muskirjallisuuteen ja muihin lähteisiin pohjaavan 
osuuden, sekä isoisäni henkilökohtaisen tarinan, 
joka pohjaa muistitietoaineistoihin. Peilaan isoisäni 
asumisen elinkaarta ja hänen elämänsä suurimpia 
murroksia siihen, mitä samaisesti tapahtui yleisellä 
tasolla. Pohdin siis asumisen historiallisia muo-
donmuutoksia myös Erkko Jalkasen tarinan kautta, 
oliko hänen perheensä asuminen tyypillistä aikaan 
sidottua, ja tarkastelen mitkä asiat ovat vaikuttaneet 
perheen vapaa-aikaan. Haluan myös selvittää oliko 
hänellä asumisen suhteen unelmia. Henkilökohtai-
nen tarina pohjaa kerrottuihin tarinoihin, perheen-
jäsenten haastatteluin syntyneeseen muistitietoon, 
jossa omaiset puhuvat rakkaasta isästä ja isoisästä. 
Se on tarina pappani ja hänen perheensä asumisesta 
ja olen halunnut pitää sen siksi osaltaan epämuodol-
lisesti kerrottuna. Isoisäni asumisenhistoria auttoi 
minua myös antamaan työlleni selkeän aikajanan ja 
pitämään mielenkiintoa työtäni kohtaan. Aikajanan 
supistamisessa ja muodostamisessa kolmeen lu-
kuun minua auttoi myös Antti Pirisen kuva tutki-
muksesta Dwelling as product : Perspectives on 
housing, users and the expansion of design, jossa 
asuntorakentamisen muutokset 1800-luvun lopusta 
vuoteen 1995 on jaettu kolmeen osaan.  Käytin tätä 
samaa jaottelua, mutta oman työni aloitan Suomen 
itsenäistymisestä vuodesta 1917, koska mielestäni 

Erkko Jalkasen asumiseen vaikuttaneet tapahtumat 
alkoivat silloin, jo ennen Erkon syntymää. Uskon, 
että Erkon ja hänen puolisonsa Irja Jalkasen (os. 
Oksanen) vanhempien tekemät ratkaisut vaikutti-
vat myöhemmin myös Erkon ja hänen perheensä 
asumiseen.

Tutkimusaiheeni pontimena on ollut kiinnostukseni 
historiaa kohtaan ja toisena pontimena kandivuoteni 
aihe ”joutilaisuus”. Aloin pohtia mielessäni joutilai-
suuden merkitystä 1900-luvun luokkayhteiskunnas-
sa ja sitä, onko joutilaisuuteen kaikilla ollut varaa, 
ja miten vapaa-aika on muodostunut ja muuttunut 
1900-luvun Suomessa ja vaikuttanut asumiseen. 
Myöhemmin huomasin, että en halunnut enää tutkia 
pelkästään vapaa-aikaa, vaan halusin saada laa-
jemman kuvan asumisesta ja siihen vaikuttaneista 
yhteiskunnallisista tapahtumista ja muutoksista. 
Pidin tärkeänä nähdä nämä asiat menneessä, sillä 
uskon että niitä peilaamalla voi ennakoida myös 
tulevaisuuden muutoksia. Anneli Junton mukaan 
tulevaisuudessa on paljon elementtejä menneestä. 
Asumisen historiasta löytyy paljon jatkuvuutta, niin 
sanottua polkuriippuvuutta. Polkuriippuvuudella 
tarkoitetaan kuinka aiemmin tehdyt päätökset ja 
syntyneet käytännöt vaikuttavat myöhempiin rat-

kaisuihin, ja ohjaavat niitä. Se kuvaa myös yksit-
täisen asukkaan ja perheen asumishistoriaa, jossa 
aikaisemmat tapahtumat vaikuttavat myöhempiin 
tapahtumiin. Polkuriippuvuus ei kuitenkaan deter-
ministisesti määrää tulevaa kehitystä.  (Juntto 2011; 
Juntto  2010, 18–20.) 

Työni lähteinä olen käyttänyt historiaa, yhteiskun-
taa ja asumista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta 
sekä tietokirjoja, mm. dosentti Kai Häggmanin, 
kulttuurihistorian tutkija Minna Sarantola-Weis-
sin, taidehistorian professori Kirsi Saarikankaan ja 
asumisen tutkimusprofessori Anneli Junton tutki-
muksia ja muita asian suhteen keskeisiä kirjallisia 
lähteitä. Erkko Jalkasen asumista ovat muistelleet 
Erkon lapset ja sekä minä sekä veljeni Jarno Jal-
kanen. Minulla on lupa käyttää heidän jakamiaan 
tietoja ja muistoja sekä kuvia tutkielmassani. Isäni 
Ari Jalkasen ja veljeni kanssa keskustelin kesällä 
2018 kasvotusten, keskustelu oli lämmin ja kaikille 
meille tärkeä. Isäni siskoa Anita Jalkasta haastat-
telin keväällä 2018 puhelimessa, mutta hän halusi 
koota keskustelumme itse ja muistella lisää sähkö-
postin välityksellä. 
Olin miettinyt etukäteen Erkon asumishistoriaan ja 

perheen vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä, joihin 

Kuva 1: Pirinen Antti

Antti Pirisen kaavio asuntorakentamisen muutoksista:
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halusin vastauksia, mutta keskustelut kääntyivät 
pian epämuodolliseen suuntaan. Annoin ihmisten 
puhua ja kertoa haluamiaan muistoja vapaasti, joista 
käytin tutkielmassani vain ne osat, jotka liittyivät 
aiheeseen. Välillä johdattelin keskusteluja takai-
sin aiheeseen, jotta saisin materiaalia tutkielmani 
muistitieto-osuuteen. Kuvat ovat peräisin omista ja  
Anita Jalkasen arkistoista.

1.2 Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on kirjallinen tutkimus, jonka tarkoitus 
on taustoittaa asumisen historiaa ja siihen vaikutta-
neita tekijöitä 1900-luvulla. Tutkimus syventää si-
sustusarkkitehtuurin opintoja ja sen avulla opin kat-
somaan asumista polkuriippuvuuden näkökulmasta. 
Historian tutkiminen auttaa menneisyyden avulla 
ymmärtämään nykyisyyttä ja arvioimaan tulevai-
suutta. Historiallisen kartoituksen lisäksi käytän 
menetelmänä muistietoa.  Muistitietotutkimuksessa 
keskitytään tavallisesti suullisesti haastattelemalla 
kerättyihin aineistoihin. Muistitietoa voi tarkastella 
lähteenä̈ tai kohteena, hyödyntää̈ tutkimusaineis-
ton muodostamisen apuvälineenä̈ tai vain yhtenä̈ 
tutkimuksen sivujuonteena. (Kaarlenkaski 2007, 1. 
www.elore.fi) Tutkielmassani muistitieto-osuus on 
isoisäni Erkko Jalkasen tarina, joka kulkee apuväli-
neenä ja tutkimuksen sivujuonena. 

Tutkimusmenetelmänä toimii myös autoetnografia. 
Autoetnografiassa tutkija asettuu osaksi tutkimaansa 
sosiaalista yhteisöä ja luo kertomusta, jossa hänen 
näkökulmansa limittyy toisten yhteisön jäsenten 
äänien lomaan. Jaan lopuksi myös omat muistoni 
Erkko Jalkasen asumisen historiassa. (www.xip.fi/
tutkija)

Kuva 2: Anita Jalkanen 

Isoisäni Erkko Jalkanen kotipihallaan yhdessä veljen-
sä Viljo Jalkasen kanssa, vuonna 1975.
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”We should work for simple, 
good, undecorated things, but 
things which are in harmony 

with the human being and or-
ganically suited to the little man 

in the street.”

-Alvar Aalto

2

2. 1900–1940 sosiaalinen eriytyminen
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2. 1900–1940 sosiaalinen eriyty-
minen

Tässä luvussa tarkastelen asumisen ja 
yhteiskunnallisen muutoksen historiaa 
Suomen itsenäisyydestä aina sodan alku-
vuosiin saakka. Luku kertoo työväenluo-
kan ja keskiluokan vapaa-aikakäsitteen 
syntymisestä ja miten industrialismin 
eteneminen on vaikuttanut asumiseen. 
Modernin asumisen ja kalusteen synnys-
tä, sekä lopuksi käsittelen pappani Erkko 
Jalkasen asumisen alkuvuodet. Miten hän 
asui lapsuudessaan ja oliko se Suomessa 
tapahtuneen asumisen yleistä tasoa?

2.1 1900- luvun alun yhteiskunnalli-
nen murros:

1900-luvun alun Suomi oli merkittävien yhteis-
kunnallisten muutosten aikaa. Tuo vaihe oli tärkeä, 
koska aikakauden aikana tehdyt uudistukset olivat 
lähtökohtana hyvinvointipolitiikan kehitykselle, 
jotka vaikuttivat myös asumiseen.

Joulukuussa vuonna 1917 Suomi julistautui itse-
näiseksi, mutta ajautuu pian kriisiin. Torppareiden- 
ja työväestön heikko asema ja virallisen järjestys-
vallan puuttuminen lisäsi jännitteitä. Suomi ajautui 
tammikuussa 1918 sisällissotaan, jonka jakoviivat 
olivat pääsääntöisesti sosioekonomisia. Sisällisos-
ta päätyi punaisen työväen ja tilattoman väestön 
täyteen tappioon toukokuussa 1918. Valkoisten ja 
valtiovallan joukkojen voitettua sota porvaristo 
muodosti oikeisto- ja keskustahallituksen. 

1905 vuoden suurlakko ja sisällissota näyttivät 
suunnan tulevalle sosiaalipolitiikalle. Nykyaikaisen 
hyvinvointipolitiikan tarpeen synnytti sisällissodan 
jälkeinen työväenkysymys ja sen kehittämisen uusi 
vaihe käynnistyi sisällissodan jälkeen. (Anttonen & 
Sipilä 2010, 30–33). 1900-luvun alun sosiaalipoli-
tiikka alkoi hitaasti kehittyä ja sen päätarkoituksia 
oli pääoman ja työn välisten suhteiden järjestämi-
nen niin, että osa työväestöä pääsi nousemaan kes-
kiluokkaan (Juntto 1990, 184). Industrialismi edis-
tyi ja vaikutti kaupungistumiseen, mutta se vaikutti 
myös siihen että koti ja työ alkoivat erkaantumaan 
toisistaan. Tehdastyöläisten ja kaupunkilaisten työ- 

ja vapaa-aika alkoi selkeästi erottua toisistaan teol-
listumisen ja palkkatyön myötä. Nämä yhteiskun-
nalliset tapahtumat käynnistivät myös asumisessa ja 
asuntopolitiikassa suuria murroksia, joiden vaikutus 
näkyi lähes koko 1900-luvun.  

2.2 Vapaa-ajan käsite muodostuu 

Ennen teollistumista tavallisen ihmisen ajankäyt-
töä määritti hyvin pitkälti maataloustöiden rytmi. 
Vapaa-ajan käsite ja sen lisääntyminen kytkeytyvät-
kin olennaisesti teollistumisen, kaupungistumisen ja 
rakennemuutosten myötä tapahtuneisiin muutoksiin 
yhteiskunnassa. 1900-luvun taitteessa olti siirryt-
ty kymmenentuntiseen työpäivään 12–13 tunnin 
sijaan. Vuonna 1917 eduskunta hyväksyi kahdeksan 
tunnin työaikalain, joka lisäsi keskiluokan ja työvä-
enluokan vapaa-aikaa entisestään. Laki ei kuiten-
kaan koskenut maanviljelijöitä, eikä yrittäjiä jotka 
määrittelivät itse työaikansa. (Suomalaisen Arjen 
Historia 2008, 111–113.) Vuoden 1939 vuosiloma-
lain mukaan palkkatyöntekijöille määrättiin oikeus 
kahden viikon vuosilomaan, mikä lisäsi merkittä-
västi työläisten vapaa- aikaa ( Heinonen 2008, 3).

Tilaton väestö oli kasvanut nopeasti. Vuoden 1918 
torpparivapautuslaki antoi lähes sadalle tuhannelle 
torpparille, mäkitupalaiselle ja lampuotilaiselle* 
mahdollisuuden lunastaa vuokraamansa tilat itsel-
leen. Lisäksi ruvettiin lieventämään tilattoman maa-
seutuväestön ongelmia suuren asutusohjelman avul-
la. (Anttonen & Sipilä 2010, 33–34.) Tilattoman 
väen suuri osuus alkoi pienentyä maajakotoimien 
ja torppari- ja maanhankinta lakien avulla. Vuonna 
1924 Kyösti Kallio teki aloitteen asuntolaista, jonka 
myötä muutkin kuin mäkitupalaiset saisivat hankkia 
oman tilan. Valtio sai hankkia maata tähän tarkoi-
tukseen pakkolunastuksella, mutta yleensä maat 
saatiin vapaehtoisin kaupoin. Uuden asutuslain 
myötä muodostui noin 27 000 uutta viljelystilaa, 
lisäksi lukuisat työläisperheet saivat valtion avulla 
oman asuntotontin ja vähän puutarhamaata. (Virran-
koski 2001, 798–799.) Pentti Virrankosken mukaan 
uusi asuntopolitiikka kohensi entisten torppien toi-
meentuloa huomattavasti, viljely tehostui ja raken-
nuksia uudistettiin nopeassa tahdissa. (Virrankoski 
2001, 799.) 

Anneli Juntto puolestaan toteaa suurimmaksi 
asumistasoa parantavaksi tekijäksi kuitenkin perhe-
koon pienenemisen. (Juntto 1990, 140.)

Muutosten myötä maalaistaloissa ja vanhoissa 
torpissa alettiin jäljitellä keskiluokkaista kaupunki-
kotia. Tuvan nukkumapaikat siirrettiin kamareihin, 
kodikkuutta luotiin matoilla ja käsitöillä. Uusia 
huonekaluja hankittiin, sekä niitä tehtiin itse. Ko-
ti-käsite alkoi muotoutua. Ihanteisiin kuuluivat nyt 
järjestys, puhtaus, säännölliset ateriat, perhe-elämä 
ja yhdessäololle pyhitetty sunnuntai. Lisääntyneen 
vapaa-ajan myötä kodin merkitys kasvoi entises-
tään. 

*Torppari: vuokraviljelijä työvastiketta, taksvärkkiä
vastaan. Mäkitupalainen: vuokra-asumus, mökki jolla ei
mainittavaa määrää viljelymaata. Lampuoti: koko tilan
vuokraaja.

Kuva 3: 
Saariston torppa Saaren Niemenkylässä
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Esimerkki Karhulan teollisuusyhdyskunnan 
asuntotyypeistä vuoden 1917 näyttelyoppaasta, 
josta käy 1900- luvun alun asumisen sosiaalinen 
hierarkia hyvin esiin:

Työväenasunto: 
Huone, keittiö ja vinttikamari

Työnjohtaja: 
Kaksi huonetta, keittiö ja vinttihuone

Virkamiesten paritalotyyppi: 
Olohuone, makuuhuone, tarjoiluhuone, keittiö, pal-

velijan huone ja vinttihuon

Virkamiesten huvilatyyppi:
Isännän huone, sali, ruokasali, tarjoiluhuo ne, keit-

tiö, yläkerrassa kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuone 
aina tehtaanjohtajan uniikkihuvilaan. 

(Juntto 1990, 106.)

2.3 Teollisuus kehittyy

Maailmansotien välisenä aikana teollisuus alkoi 
työllistää ihmisiä entistä enemmän (Jokinen & 
Saaristo 2006,  83). Massatuotanto mahdollisti koh-
tuullisen kulutustason myös työväenluokalle (Juntto 
2010, 29).

1900-luvun alkupuolella kantakaupungeissa sijaitsi 
pääsääntöisesti vain isoja porvarisasuntoja. Työväen 
kaupunginosat taas sijaitsivat syrjemmässä ja olivat 
vain osin suunniteltuja. (Aika Matka Arkeen, YLE 
2012.) Kaupunkisuunnittelu koski tuolloin lähinnä 
porvariston alueita, vähävaraisten alueet syntyivät 
spontaanisti. Työväki asui tehtaiden läheisyydessä 
tai kaava-alueiden ulkopuolella. (Juntto 1990, 84.) 
Työväen asunnot olivat tuvan ja kamarin, tai huo-
neen ja keittiön kokoisia. Vaikka asuinolot olivat 
ahtaat, oli useilla perheillä vielä vuokralaisiakin. 
(Jokinen & Saaristo 2006, 153.) Myös kaikki kodin 
toiminnot suoritettiin yhdessä tilassa. Vapaa-ajan 
nauttiminen alemman luokan kotona oli vielä vieras 
käsite. 

Porvariston asunnoissa oli useille ihmisille ja eri 
toiminnoille varattuja huoneita ja niissä oli tilaa 
myös sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vapaa-ai-
kaan. Tilat jakautuivat yksityiseen ja julkiseen 
tilaan. Asuntojen pohjaratkaisut olivat erilaiset 
eri säädyillä ja luokilla.(Juntto 1990, 106.) Anneli 
Junton mukaan 1900-luvun alussa keskiluokan ja 
pikkuporvariston koteihin ilmestyi erityinen huone 
seurustelua varten. Nämä seurusteluun ja sosiaali-
seen kanssakäymiseen käytetyt tilat, ovat mielestäni 
esiaste myöhemmin kehittyvälle olohuoneen merki-
tyksen korostumiselle. 

Tehdasyhdyskuntien asumismuodot kuvaavat 
hyvin sosiaalista järjestystä ja asumishierarkiaa. 
Kuusankosken ja Kymin paperitehdasyhdyskunnis-
sa työntekijät saivat yhtiöiltä vuokrata halpoja tont-
teja ja yhtiöt myös lainoitti ja avusti asuntosuunnit-
telussa ja materiaalihankinnoissa. Yhtiöt kohensivat 
työntekijöidensä asumistasoa ja samalla näin kiin-
nitti heidät tiukemmin tehdastyöhön. Omasta talosta 
ei niin helposti lähdettäisi muualle työnhakuun ja 
asumisolot pitivät työväen muutenkin tyytyväisenä. 
Monissa työväenkodeissa oli kuitenkin ahdasta. 
Tehdasyhdyskuntien asumismuodot kuvaavatkin 
hyvin sosiaalista järjestystä ja asumishierarkiaa. 
(Häggman & Haapala 2007, 149–150.)

Kuva 5: Työläisperhe asuu parakissa asuntopulan 
vaivaaman Helsingin seudulla, 1915-1925

Kuva 6: Ylemmän keskiluokan koti 1920 -luvulta.

Kuva 4: Työväenkaupunginosaa Helsingistä, 
Hakaniementori Siltasaarenkatu 7.

Kuva 7: Eliel Saarisen piirustus työväen rivitaloksi. Se kuului 
suurisuuntaiseen Munkkiniemi- Haaga suunnitelmaan, josta vain 
pieniä osia Munkkiniemessä toteutui.

Kuva 8: Armas Lindgrenin ja Bertel Liljeqvistin suunnittelema 
perspektiivikuva Kone- ja Siltaosakeyhtiön työväenasuntokortte-
lista Helsingin Vallilasta.
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Helsingissä havahduttiin työväen asunto-ongel-
miin, asuntojen pienuuteen, sijaintiin ja alueiden 
muodostamiin hygieenisiin ja sosiaalisiin ongel-
miin. Asuntopulaa helpottamaan Helsingin Kä-
pylässä valmistui vuonna 1920 Akseli Toivosen 
suunnittelema puutarhankaupunginosa työväestölle. 
Se oli hyvä esimerkki viranomaisten pyrkimyksestä 
nostaa työväestön asumistasoa ja mahdollisuutta 
nauttia väljästä ja terveellisestä asumisesta (Kor-
venmaa 2010, 83). 

Puutarha-Käpylä edusti oman aikansa ihanne 
rakentamista, ja sitä pidettiin suomalaisen puutar-
hakaupungin edustavimpana kohteena, vaikkakin 
kotimaiset arkkitehdit kritisoivat Välikankaan suun-
nittelemia taloja liian moderneina ”tulitikkulaati-
koina”. Rakennukset olivat neljän talouden kahden 
kerroksen taloja, joissa oli asukkaille myös pienet 
viljelypalstat puutarhassa. (Korpi 2007, 14–15.) 
Aikalaiset ovat kuvanneet Käpylän puutarhakau-
punkia onnistuneeksi kaupunginosaksi.

Kuva 9: Vehreä Käpylän puutarhakaupunginosa 1920-luvun 
lopussa.

Kuva 10: Talon rakennustöitä puu-Käpylässä. Talot rakennettiin 
sarjatuotannon menetelmin. Rakennusosat esivalmisteltiin hirsistä 
niin, että talojen varsinainen pystytys kävi nopeasti.

Kuva 11: Pohjapiirros on Puu-Käpylästä, kuva kaksikerroksisen 
neljän perheen talon ensimmäisestä kerroksesta.
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2.4 Modernismin ja funktionaalisen ark-
kitehtuurin hengessä 

Vuosien 1870–1940 välisenä aikana maaseudulta 
muutti pois noin 750 000 henkeä, joista noin puoli 
miljoonaa kotimaan kaupunkeihin (Häggman & 
Haapala 2007, 53). Suomen isoissa kaupungeissa 
elämäntapa ja sosiaalinen järjestys olivat erilaisia 
kuin maalla. Muutosta ei pelätty, vaan ihmiset ha-
lusivat sitä omaan elämäänsä. Kaupunkiyhteiskunta 
itsessään edusti muutosta ja nykyaikaa. Moderni-
saatio oli nopeutunut, haluttiin uusia tavaroita, tapo-
ja ja ajatuksia. Kodin teknistymisen huippua edusti 
Kotiliesi-lehdessä vuonna 1923 esitelty sähköistetty 
aamiaispöytä. Tekniikkaa tarjottiin helpottamaan 
kotitaloustöitä ja sisustusoppaat alkoivat tarjota 
asiantuntijoiden neuvoja kotien viihtyvyyden lisää-
miseksi. Varsinkin keskiluokkaiset perheet olivat 
kiinnostuneita kodista ja sisustamisesta. (Häggman 
& Haapala 2007, 190.) 

Teollistumisen myötä moderni rationaalisuus kor-
vasi säädynmukaisuuden. Tavoitteena oli ydinperhe, 
moderni asunto ja tasa-arvo. Asiantuntijat ja suun-
nittelijat määrittelivät ratkaisut, eikä enää perinne. 
(Juntto 2010, 29.) Itsenäisen Suomen arkkitehtuuri 
haki uutta muotoa ja moderni arkkitehtuuri tulikin 
Suomeen 20-luvun loppuvuosina, johtoniminään 
Alvar Aalto, Erik Bryggman ja Pauli E. Blomstedt 
(Korvenmaa 2010, 99).

1930-luvun alussa asuntojen rakentaminen vä-
heni kansainvälisen talouslaman myötä. Lamasta 
huolimatta modernin asunnon prototyyppi luotiin 
Suomessa 1930-luvulla, mutta massatuotannossa se 
yleistyi vasta toisen maailman sodan jälkeen. (Junt-
to 1990, 186.) Kirsi Saarikangas kertoo modernin 
asuntosuunnittelun merkinneen suomalaisen asumi-
sen yhdenmukaistumista, samaa periaatetta toistet-
tavan modernin asunnon katsottiin sopivan kaikille 
yhteiskuntaluokille (Saarikangas 2002, 308).

Funktionalistisen arkkitehtuurin hengessä per-
heasunnon vähimmäisvaatimukset täytti keittiön, 
makuuhuoneen ja olohuoneen huoneisto. Sisäti-
lojen tuli palvella rakennuksen tehtävää eli funk-
tiota vapaana kaikesta tarpeettomasta ja kaikesta 
koristelusta. (Virrankoski 2001, 1062.) Asunto oli 
suunniteltu ydinperheelle, ja se korosti perheen 
yksityisyyttä. Funktionalismin keskeisiä periaatteita 
olivat valoisuus, hygieenisyys, tilojen eriytyminen 
ja avoimet tilat. (Häggman &  Haapala 2007, 194.) 

Arkkitehtuuriajattelu oli kansainvälistä ja sen kes-
keiset periaatteet oli yhteisesti jaettuja, huolimatta 
arkkitehtuurin paikallisista eroista (Saarikangas, 
2002. 12). Asuntojen pienuudesta tehtiin hyve ja 
hukkatilat tuomittiin. Funktionalistisen minimiasu-
misen määrittely lähti ajatuksesta löytää asumisen 
perusyksikkö, alkusolu. Asunnon ja asukkaiden 
määrän kasvaessa vain makuuhuoneiden lukumäärä 
kasvaisi. (Saarikangas, 2002. 308.)

1800-luvun lopulla muotoutuneet porvarillisen 
kerrostaloasumisen malli alkoi murtua jo 1920-lu-
vun lopulla. Keskiluokan kerrostaloasumisen uudet 
modernit ja perinteiset muodot kuitenkin sekoittui-
vat vanhaan ja elivät rintarinnan. Paraatihuoneiden 
aika oli ohi, myös asunnon keskellä olevaa hallia 
pidettiin turhana, erillinen olohuone oli tarkoituk-
senmukaisempi. (Saarikangas 2002, 240–241.) 
Näitä keskiluokan moderneja asuntoja pyrittiin 
kopioimaan myös työväenluokassa ja maaseudulla. 
Modernismiin kuuluvat hygieniakäsitykset omak-
suttiin myös hiljalleen alempien luokkien pienissä 
asunnoissa. Puhtaus ja siihen liittyvät esteettiset 
arvot olivat avainasemassa funktionaalisen uuden 
asunnon muotoutumisessa. 

1930-luvun funktionaaliset huonekalut heijastivat 
uuden tyyppistä kotikulttuuria ja keskiluokkaista 
yhteiskuntaa. Helsingin asuntomessuilla vuonna 
1939 esiteltiin virtaviivaisia ja muunneltavia huone-
kaluja. Sisustus muuttui koristeellisuudesta tarkoi-
tuksenmukaisuuteen.  (Häggman & Haapala 2007, 
194.) Makuuhuonetta tuli käyttää vain makuuhuo-
neena ja sen kalustuksen tuli olla mahdollisimman 
yksinkertaista ja ilmanvaihtoa pidettiin tärkeänä 
ominaisuutena. Modernissa asunnossa suurimman 
muodonmuutoksen kuitenkin 

koko keittiö, se pieneni ja sen tilankäyttö tehostui. 
Keittiöissä oli standardoidut kalusteet ja kaasu- tai 
sähköhella. Vaikka keittiö edelleen sijaitsi syrjässä 
ja oli ovella muusta asunnosta erotettavissa, oli siitä 
käynti suoraan olohuoneeseen. Funktionaalisen 
asunnon ytimeksi muodostui olohuone, jonka kuu-
lui olla perheen käytössä päivän kaikkina tunteina 
ja siellä sai vain poikkeustapauksessa olla vuoteita.  
(Saarikangas 2002, 245) Olohuone oli uusi huone 
sekä käsitteellisesti, että asuntojen tilajärjestelyis-
sä ja se korosti asuntoa perheen yhteisenä tilana. 
Olohuoneesta käytettiin nimeä ”arkihuone”, joka 
oli käännös ruotsinkielisestä sanasta ” vardagsrum”. 
Sillä korostettiin eroa porvarillisen asunnon runsai-
siin seurusteluhuoneisiin. (Saarikangas 2002, 249.)

Funktionalisen asunnon tärkein tehtävä oli mah-
dollistaan perheen yhdessäolo, sekä tarjota kullekin 
perheen jäsenelle mahdollisuus lepoon ja yksityi-
syyteen. Modernin asumisen myötä olohuoneen 
merkitys kasvoi, tähän vaikuttaneita tekijöitä oli 
myös lisääntynyt vapaa-aika keskiluokan ja työvä-
estön keskuudessa. Funktionalistinen arkihuoneen 
korostuminen perheen yhdessäololle ja rentoutu-
miselle oli suuri murros ja vaikutus tulevaisuuden 
olohuoneelle, ja perheen paikalle rentoutua yhdessä.

Kuva 12: Aino ja Alvar Aallon modernihuvila suunnitelma The 
Insulite Company of Finland O.Y: tyyppihuvilakilpailuun vuonna 
1932. Kilpailun voitti Arkkitehti O. Flodin ehdotuksella ”NONO.”

Kuva 12-13: Funktionaalista arkkitehtuuria Helsingin 
töölöstä 1920-1930-luvuilta. Virtaviivaisia muotoja, aurin-
gonvaloa ja raitistailmaa korostavat parvekkeet.
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2.5 Huonekaluteollisuus siirtyy sarjatuo-
tantoon

Venäjän vallankumouksen myötä itäraja sukeutui 
ja Pietarin markkinat katosivat, tämä merkitsi lop-
pua monelle tuontituotteelle ja se merkitsi loppua 
myös usealle kalustevalmistajalle. Sen ansiosta 
huonekaluteollisuus Suomessa alkoi 20-luvulla kas-
vaa nopeasti ja kehittyi menetelmiltään kohti sarja-
tuotantoa, jonka tärkein keskus oli Lahti. Edelleen 
myös tilattiin varta vasten suunniteltuja kalusteita ja 
valmistettiin itse, erityisesti maaseudulla. (Korven-
maa 2010, 86.) 

Taideteollisista aloista juurikin kalustevalmis-
tus pääsi yhdistämään ensimmäisenä kotimaisen 
suunnittelun, materiaalin, valmistuksen ja kulutuk-
sen. Funktionalismin myötä myös kaluste muuttui, 
yksinkertaisuus, keveys ja muunneltavuus olivat 
nyt myyntivaltteja. Funktionalismin halu olla osana 
arkea näkyi tässä uudenlaisessa kalustesuunnittelun 
ajattelumallissa. Kokonaiskalustoja suosineen suun-
nittelun aika oli ohi ja edullisia kalusteita haluttiin 
valmistaa kaikille yhteiskuntaluokille. (Korvenmaa 
2010, 83.) Tämä ajattelumalli ajoi kalustesuunnitte-
lua ja valmistusta entisestään kohti sarjatuotantoa. 

Huonekalujen valmistuksen tehostuminen ja 
standardisoituminen muutti arkihuoneen, eli olo-
huoneen kalustetta. Näitä kalusteita alettiin markki-
noida ryhminä, sohvakalusteina, joissa osien määrä 
oli vakio. Vielä 1930- luvulla seurustelukalusteet 
oli tapana valmistaa kokonaisuuksina, joihin kuu-
lui sohva, nojatuoleja, pikkutuoleja, pöytä ja ehkä 
myös hylly. (Sarantola-Weiss 2003, 14.)

1930-luvun taideteollisuuden kiinnostavimpia ja 
samalla poikkeuksellisempia ilmiötä oli Alvar Aallon 
kalusteet, niiden suunnittelu, tuotanto ja jakelu. Ark-
kitehti Aalto oli aktiivisesti kiinnostunut taideteolli-
suudesta ja halusi valmistaa arkkitehtonisia kokonai-
suuksia kalusteineen. Näistä hyviä esimerkkejä ovat 
mm. Viipurin kirjasto ja Paimion Parantola. Hän ei
halunnut käyttää valmiita kaupan olleita huonekalu-
ja, vaan suunnitteli kalusteet itse ja tästä syystä hän
oli poikkeuksellisen perehtynyt kalustesuunnitte-
luun myös teknisesti. Alvar Aalto, Aino Aalto, Maire
Gullichsen ja Nils-Gustav Hahl perustivat Artekin
vuonna 1935. (Korvenmaa 2010, 99–116.)

Artek toimii vieläkin yli kahdeksankymmenen 
vuoden jälkeen ja päävalikoima koostuu edelleen 
samoista Aallon huonekaluista. 

1930-luku oli vielä maaseutuvaltaisuuteen nojaava 
talonpoikaishenkisen nationalismin ja kulttuurisen 
sisäänpäin kääntyneisyyden aikaa. Tässä ilmapiirissä 
Artekin kaltaiset modernismit kalusteet edustivat 
vielä poikkeusta, ei yleiskuvaa. (Korvenmaa 2010, 
120.) Ilmari Tapiovaaran 30- luvun lopulla Askolle 
suunnittelemat kalustesarjat olivat suunnattu tähän 
ei modernille maaseudulle. Se oli yksinkertainen ja 
toimiva, modernisti ilman radikaaleja muotokokei-
luja, materiaalina suomalainen koivu. (Korvenmaa 
2010, 120.)  Kuitenkin Askon jälleenmyyjät kieltäy-
tyivät markkinoimasta Tapiovaaran vuoden 1939 
huonekalusarjaa. He pitivät sitä liian modernina 
asiakkailleen; olihan Suomi aina 1950- luvulle saakka 
pääasiassa agraariyhteiskunta. (Korvenmaa, Svens-
kberg, Kokkonen, Heino & Kivilinna, 2014. 15.)

Kuva 14: J. 1930-luvulla Me-
rivaara Oy:n valmistama ja 
Pauli Blomstedtin suunnittelema 
makuuhuoneen funkkiskalustoon 
kuuluva putkirunkoinen noja-
tuoli.

Kuva 15: Vuonna 1938 valmistuneen modernin hotelli Pallaksen 
yleisettilat ja hotellihuoneet kalustettiin Artekin ja Alvar Aallon 
kalusteilla. Kuva 16: Paavo Tynellin pöytävalaisin 

1930-luvun lopulta.
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2.6 Pappani Erkko Jalkanen: Lapsuus-
vuodet ylemmän keskiluokan suurtilalla

Isoisäni Erkko Jalkanen asui lapsuutensa suurtilal-
la. Sodan jälkeen hän muutti perheineen mäkituvan 
tyyliseen pieneen mökkiin ja lopulta unelma 70-lu-
vun modernista talosta toteutui.  

Erkko Jalkanen syntyi vuonna 1923 Hankasalmen 
kuntaan Säkinmäen kylään Armisveden rantaan, 
josta hänen isänsä Veli Ilmari Jalkanen oli ostanut 
Mikkolan tilan vuonna 1919. 1900-luvun alussa 
asuinrakennuksia ja navettoja maaseudulla suun-
nittelivat pääasiassa rakennusmestarit, kuten myös 
Mikkolan tilalla (Saarikangas 2002, 353). Ilmari 
teetti Mikkolaan kaksikerroksisen mansardikattoi-
sen päärakennuksen, jonka suunnitteli kuopiolainen 
rakennusmestari Koponen ja sen rakensi säkinmä-
keläinen Herman Oksanen. 

“Mikkola on rakennettu joskus 1920-luvulla ja siinä oli 9 huonetta. Alakerrassa keittiö, 
tupa, ruokasali, sali, papan työhuone ja keittiön vieressä pieni piian huone. Keittiön yh-
teydessä oli iso ruokakomero, jota kafferiksi kutsuttiin. Keittiössä oli myös iso hella, pitkä 
ruokapöytä ja kahden puolen pitkät penkit. Lisäksi työpöytiä ja kaappeja.

Työväentuvassa oli iso harmaista graniittikivistä tehty uuni ja keittiön pöytää suurempi 
pöytä ja penkit. Lisäksi siellä oli pesukomuutti ja sen päällä vateja käsien pesua yms. var-
ten. Jossain vaiheessa sinne tuli myös viemäriputket, jolloin seinälle laitettiin vesihana ja 
alle metallinen allas. 

Ruokasalissa oli keskellä iso ruokapöytä ja sen ympärillä tuolit. Yhdellä seinällä iso astia/
liinavaatekaappi. Seinällä ilmapuntari ja joku painokuva. Myöhemmin yhteen nurkkaan 
tuli pieni telkkari. Salissa oli tyylihuonekalut, viherkasveja ja kukkia ja muistaakseni 
kakluuni. Yksittäisistä pienesineistä muistan Sarpanevan Orgidea maljakon ja Wirkkalan 
Lehti-vadin. Salin kalusto oli tummaa puuta. Minulla on sellainen käsitys, että monet ka-
lusteet oli ostettu Pietarista. 1900-luvun alussa sieltä ostettiin paljon tavaraa. Ilmari-papan 
työhuoneessa oli puhdas linjaiset funkkis toimistokalusteet. Hyvin yksinkertainen sohva, 
sen vieressä kaksikerroksinen pieni pöytä, jonka kaksi kulmaa oli pyöristetty. Yhdessä 
nurkassa oli korkea, lukollinen rulokaappi tärkeille papereille ja ikkunan edessä oli kirjoit-
uspöytä.

Yläkerrassa oli kolme makuuhuonetta ja iso kylmävintti. 

Yläkerran isoin huone oli Erkon vanhempien makuuhuone. Siellä oli valkeat, korkeapää-
tyiset sängyt ja kalustoon kuuluva pukeutumispöytä. Keskellä iso soikea peili, kahden puo-
len kaapit ja alla laatikosto. Siellä oli myös pesukomuutti, emalivati, -kannu ja -saippua-as-
tia, joiden alla virkatut liinat. Kaksi muuta makuuhuonetta oli pienempää. Kalusteista en 
muista erityistä, mutta pönttöuunit niissä oli.

Mikkolan huoneiden käytöstä:
Syksyisin, kun talossa oli paljon talkootyöväkeä, niin he ruokailivat ruokasalissa. Myös 

jouluisin joulupöytä katettiin sinne. Silloin suku kokoontui yhteiselle aterialle. Luulen, että 
meille lapsille katettiin oma pöytä keittiöön, koska en muista ruokailleeni ruokasalissa. 
Arkisin talon väki ja satunnaiset ohikulkijat, kuten me lapset ruokittiin keittiössä. Astiasto 
oli Fasaani-astiasto. Arkisinkin tarjolla oli jälkiruoaksi marjakiisseliä. Sitä tarjoiltiin isoilta 
soikeanmuotoisilta Fasaani-vadeilta ja lusikoitiin isolla hopeoidulla lusikalla.
Ruokasalissa ruokaili vähän hienompi väki, minulla ei ole sieltä mitään muistikuvaa. 

Uskoisin, että kyseinen paikka oli heillekin pyhä- ja juhlapäivien ruokailupaikka ja va-
paa-ajan vietto paikka.”

Rakennustarpeita, sekä talon hirret saatiin Veli 
Ilmarin lapsuuden kotitilalta Rautalammilla sijaitse-
valta Riuttalan tilalta. Päärakennuksen hirret olivat 
vanhan aitan hirsiä. Myös muut tarvittavat raken-
nukset pystytettiin ja pihapiiri pantiin hyvään kun-
toon koivukujineen. (Häkkinen 2006, 31.) Mikko-
lan tilaa ja taloa voisi kutsua ns. tyypilliseksi sotien 
välisen ajan maaseudun ”porvariskodiksi”, jossa oli 
tilallisille ja heidän työläisilleen erikseen suunnitel-
tuja tiloja toimintoineen. Mikkola oli suurtila, josta 
on erotettu neljä torppaa, mm. Höyrnä, Taattila ja 
Lehminiemi.Mäkitupia oli kolme: Ristilä, Ahomäki 
ja Tornio. (Jalkanen Jarno s.1981)

Tätini Anita Jalkanen (s.1953)  muistelee Mikkolan 
tilan päärakennusta, sen tiloja ja kalusteita näin:

Kuva 17: Mikkolan mansardi-
kattoinen päärakennus, ennen 
valkoiseksi maalaamista. Pihalla 
seisoo Ilmarin vaimo Anna Jalka-
nen. Taustalta näkyy Armisveden 
Särkilahti.

Kuva 18-19: Alhaalla vasemmalla 
Erkko Jalkanen seisoo Mikkolan 
puutarhassa talon takana. Myö-
hemmin talo sai valkoisen maalin 
ja peltikaton päälleen. Oikealla 
kuvassa valkoisen maalin saanut 
päärakennus, navetta ja talousra-
kennuksia ympäröivien peltojen 
keskellä.
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Pappani lapsuuden koti oli tyypillinen 1900-luvun 
maa- ja metsätila isoine taloineen. 
Tätini muistot hänen mummolastaan on yllättävän 

tarkkoja, ja hän kuvaa hienosti tyypillistä suurti-
lojen talojen huonejakoa ja kalusteita 1900-luvun 
alusta. Maaseudulla ei vielä juurikaan näkynyt 
modernismi ja funktionalistinen asumisenajattelu, 
kuten ei Mikkolassakaan. Sähkö saapui Säkinmäen 
kylään vasta 1960-luvulla, joten modernit sähköä 
vaativat laitteet myös puuttuivat. Muutos moder-
nimpaan asumiseen mukavuuksineen tapahtui jopa 
yleistä tasoa hitaammin. Isäni Ari Jalkanen (s. 
1957) muistelee Mikkolan ensimmäisen television 
olleen akkukäyttöinen. Hänen muistoissaan he 
lapsena kokoontuivat muiden lasten kanssa keski-
viikkoisin ja torstaisin Mikkolan saliin katsomaan 
Batmania. Vuoden 1964 talviolympialaisia Mikko-
lassa oli kuulemma katsomassa koko kylä, tai siltä 
hänestä tuntui. Sali oli täynnä ihmisiä hurraamassa, 
kun Veikko Kankkunen hyppäsi mäkeä.  Nämä 
isäni ensimmäiset muistot televisoista ja Mikkolan 
salista kuvaavat hyvin salin merkitystä vapaa-ajan 
vietossa. Salin arvovaltainen merkitys oli muuttunut 
hetkellisesti myöhemmin kehittyväksi olohuoneek-
si. Ja toisaalta televisio vielä 60-luvulla yleisesti 
kokosi naapurustosta muitakin sitä katsomaan, jos 
omassa kodissa televisiota ei ollut.

Minua kiinnosti juuri erityisesti salin käyttö, koska 
muistan sen myös omasta lapsuudestani hyvin. 
Minun muistoissani sali oli edelleen hyvin sa-
manlainen, kuin Tätini Anita Jalkasen muistoissa, 
lähes muuttumaton hänen lapsuudestaan. Minun 
muistoissani muistan sen vain juhlapaikkana jonne 
harvoin pääsi käymään, johon oli kuitenkin 80-lu-
vun nykyaikaisia laitteitta saapunut, kuten sen ajan 
moderni puhelin ja televisio. Minusta se ei tuntunut 
olevan perheen kokoava vapaa-ajan viettopaikka, 
vaikkakin televisio salista löytyi. Näin meidän 
jokaisen muistot kyseisestä tilasta eriävät toisistaan, 
jokaisella on siitä oma tunnelataus johon muistois-
samme tilaa peilaamme.

Lapsuudessani Mikkolan ihmisiä kokoava tila oli 
keittiö ja sen pitkäpöytä. Luokkahierarkia näkyi 
edelleen talon työväen ja omistajien keskuudessa. 
Jälkikäteen ajateltuna Mikkola edusti tuulahdusta 
menneiltä ajoilta, jolle valitettavasti osittain Suo-
men liittyminen EU:hun oli kuolinisku, ja toisaalta 
sukupolven vaihdosta tilalla ei enää kunnolla tapah-
tunut. 

Papalle lapsuuden koti oli rakas muistoissa, mutta 
monta tragediaakin heidän elämäänsä siellä mahtui. 
Perhe ja Erkko menetti isosiskonsa Anna-Liisan 
vuonna 1922 ja myöhemmin läheisimmän veljensä 
Kalle Hanneksen vuonna 1934. Vaikka Mikkola 
oli ollut rakas koti ennen sotaa, niin todellisuudes-
sa hän ei käynyt kotitilallaan montaakaan kertaa 
mentyään naimisiin, vaikka muuttikin sodan jälkeen 
perheineen vain muutaman kilometrin päähän lap-
suuden kodistaan. 

Kuva 20: Anna ja Ilmari yhdessä Ilmarin työhuoneen pöydän 
ääressä.

Kuva 21-22: Vasemassa kuvassa Mikkolan aitta, jonka päädyssä oli vellikello. 
Vellikelloa on soittamassa Erkon sisko Annikki Virtanen (os. Jalkanen) Toisen 
rakennuksen päädystä mentiin kylmäkellariin, jonne talvella tuotiin paljon jäätä 
jotka peitettiin sahanpurulla, näin jäät säilyivät kesälläkin.

Oikealla kuvassa on Annikki  salin ovella. Jotkin juhlat ovat alkamassa, koska 
pöytään on katettu parhas kahviastiasto, Arabian ruskea Singapore. 

Kuva 23: Iso kuva on otettu Mikkolan salissa. Pöydän ääressä ovat 
Ilmari ja Anna Jalkanen, sekä lapset Hannes, Erkko, Viljo, Olavi 
ja Tarmo (Erkon pikkusisko Annikki ja pikkuveli Aarno eivät ole 
vielä syntyneet.). Ilmarin toisella puolella istuu poikien kotiopet-
taja ja kaksi tuntematonta miestä. Isäni Ari Jalkanen muistelee, 
että toinen miehistä on paikallinen valokuvaaja.
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3

3. 1940–1975 Standardointi

The architect’s role is to fi ht for 
a better world, where he can pro-
duce an architecture that serves 
everyone and not just a group of 

privileged people.

-Oscar Niemeyer
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Alueluovutusten ongelmaksi nousi siirtoväen 
uudelleen asuttaminen. Siirtoväestä kolmannes 
oli ollut maanviljelijöitä, ja menetettyjen maiden 
korvaaminen heille oli valtava operaatio. Ratkai-
suksi nousi pika-asutuslain ja maanhankintalain 
säätäminen keväällä 1945, joka mahdollisti tonttien 
luovutuksen paitsi siirtoväelle myös rintamamiehil-
le, sotaleskille, sotavammamaisille, orvoille sekä 
pahasti hävitetyn Lapin asukkaille. Nämä toimenpi-
teet nopeuttivat rauhan aikaan siirtymistä ja olivat 
samalla vakauttavia ja rauhoittavia tekijöitä so-
danjälkeisessä kireässä sisäpoliittisessa tilanteessa. 
(Häggman 2010, 40.) Asuttamiseen tai siirtoväkeen 
liittyviä lakeja ja asetuksia oli kaikkiaan kolmisen-
kymmentä (Juntto 1995, 201). Tuli rakentaa parem-
pi yhteiskunta rakentamalla parempia koteja sodan 
uhreille. Elettiin vielä modernin viattomuuden vai-
hetta. Tulevaisuususko ja sankarillinen materialismi 
leimasi jälleenrakennuskautta. (Juntto 1995, 192.) 

Jälleenrakentamisessa keskityttiin ensin Lappiin, 
siirtoväen ja rintamamiesten asuttamiseen. Urakka 
asetti maan taloudellisen kantokyvyn ja sen hal-
lintokoneiston kovalle koetukselle. Samalla kun 
maata rakennettiin uudelleen, oli Suomen makset-
tava Neuvostoliitolle suuret sotakorvaukset. Silti 
jälleenrakentaminen saatiin hoidettua nopeasti ja 
elintaso alkoi nousta. Aina 1960-luvulle saakka 
Suomessa teollistuminen ja kaupungistuminen oli 
jäljessä muista Euroopan maista. Asutustoimintaa 
jatkettiin maaseutu painiotteisesti vielä 1950-luvun 
lopulle saakka, ja maanhankintalain toimeenpanoa 
jatkettiin aina 1960-luvulle asti. Ratkaisut lähtivät 
vahvasti agraarisesta yhteiskunnasta, talonpoikais-
arvojen hallitsevuus oli Suomelle edelleen ominai-
nen piirre. (Juntto, 1995. 193.) Suomi oli ainut länsi 
Euroopan maa, jossa vielä tuolloin lisättiin maatilo-
jen määrää,.  Siirtoväelle ei riittänyt teollisuustöitä 
ja suurin osa siirtoväestä oli kotoisin maatalous-
alueilta. Maatilojen lukumäärä Suomessa kasvoi 
aina 1959-luvulle saakka. (Juntto 1995, 201¬202.) 
Koska sodan jälkeinen välitön rakentaminen keskit-
tyi maaseudulle, joutuivat väestökeskukset asun-
topulaan. Taustalla oli myös materiaalipula ja siitä 
johtuvat käytännön syyt: koska maaseudun pienta-
lot rakennettiin kotimaisista tarvikkeista väestökes-
kukset saivat odottaa. (Juntto 1995, 203.)

Nykypäivän hyvinvointivaltio alkoi kuitenkin 
pikkuhiljaa kehittyä. 1940-luvulla toteutettiin 
merkittäviä perhepoliittisia uudistuksia, kuten 
lapsilisät ja aravalainoitus. Vuonna 1948 ehdotettiin 
perustettavaksi asuntopolitiikkaa ohjaava valtion 
elin, asuntorakennustuotannon valtuuskunta, ns. 
ARAVA, suunnittelemaan ja valvomaan asunto-
tuotantoa ja asuntopolitiikkaa. (Juntto 1995,  204.) 
Varsinainen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 
alkoi kuitenkin vasta 1950- luvulla. Silti useim-
pien perheiden elämä oli niukkaa koko 1950-lu-
vun. 1950-luvulla myös siirtolaisuus alkoi kiihtyä, 
1960-luvulla se oli jopa hyvin runsasta. Vuoteen 
1980 mennessä Suomesta oli muuttanut noin 600 
000 henkeä, eniten Ruotsiin ja Kanadaan. Maasta-
muutto johtui pääasiassa maatalouden työvoima-
tarpeiden vähentyminen, joita muiden elinkeinojen 
kasvu ei pystynyt korvaamaan. Siirtolaisuus alensi 
Suomessa olennaisesti työttömyyttä.  Elinkeinora-
kenteen muutos oli johtanut myös toiseen suureen 
muutokseen. (Virrankoski 2001, 997.) Sotakorva-
usten myötä suomen teollisuus oli lähtenyt suureen 
nousuun ja uusi työpaikkoja syntyi kasvukeskuksiin 
runsaasti. Maaseutuvaltainen Suomen väestö alkoi 
muuttaa myös kaupunkeihin. 

Jälleenrakennuskautta on kutsuttu myös sankaril-
lisen materialismin aikakaudeksi. Uskottiin ehdi-
tyksiin ja haluttiin aineellisesti turvallinen elämä. 
Yhteiskunnallinen yhteistyö toimi. Kuitenkin 
sosiaali- ja asuntopolitiikan perustelut olivat vielä 
pitkän aikaa poliittiset, kuten perustelu yhteiskunta-
rauhan turvaamisesta. Eikä asuntopolitiikan taustal-
la ollut määrätietoista hyvinvointiajattelua, kyse oli 
määräaikaisista pakkotilanteen vaatimista toimista. 
(Juntto 1995, 227–228.)

3. 1940-1975 Standardointi

Tässä luvussa käyn läpi sodan jälkeisiä 
vuosia aina 1970-luvun puoleen väliin 
saakka. Tarkastelen lyhyesti kuinka sota oli 
vaikuttanut asuntopolitiikkaan ja rakenta-
miseen. Miten tyyppitalot ja standardiarkki-
tehtuuri syntyivät ja miten lähiöt kehittyivät. 
1960- luku oli myös merkittävä vuosikym-
men olohuoneen merkityksen voimistu-
miselle ja sen sisustamiselle. Nämä vuosi-
kymmenet olivat myös merkittäviä Erkko 
Jalkasen asumisessa. He muuttivat perheen 
kanssa omaan ensikotiin ja myöhemmin 
1960–1970- luvun taitteessa unelma omasta 
modernista kodista toteutui.

3.1 Jälleenrakennuksen kausi

Sodan jälkeiset vuodet olivat sisäpoliittisesti le-
votonta aikaa. Vuodesta 1939 asti oli istunut sama 
hallitus aina sodan loppumiseen saakka. Tämä 
hallitus ei enää vastannut kansan sodan jälkeisiä 
mielipiteitä, joten vaalit pidettiin jo keväällä 1945. 
Vaalien aikaan oli vielä Lapin sota käynnissä ja 
vuonna 1939 julistettu sotatila edelleen voimassa. 
Sodan jälkeisellä Suomella oli sosiaalipoliittisesti 
valtava potentiaalinen kannatus. Tämä kannatus ei 
tuntunut ainoastaan vaaleissa, vaan vaikutti myös 
työmarkkinapolitiikkaan. Enää ei eletty valkoisen 
Suomen aikaa, vaan työläisilläkin oli täydet poliit-
tiset oikeudet. Sota opetti, että riskit ovat yhteisiä, 
eivät yksilöllisiä. (Häggman 2010, 40) 

Sodan jälkeisiin välittömiin seurauksiin kuuluivat 
alueluovutukset. Sodan seurauksena tuhoutui tai 
luovutetuille alueille jäi 120 000 asuntoa eli kym-
menesosa silloisesta asuntokannasta. Asuntopoli-
tiikalle asetetut vaatimukset muuttuivat, tarvittiin 
jälleen kriisiajan asuntopolitiikkaa. Kriisitilanteessa 
asuntopoliittisia päätöksiäkin pystyttiin tekemään 
ripeästi. Kun jatkosota hävittiin syntyi uusi val-
tastruktuuri, aiemmin alistetut pääsivät nyt osallis-
tumaan päätöksentekoon. Tilanne oli täysin eri kuin 
sisällissodan jälkeen, nyt työväenluokka oli osal-
listunut yhteisiin sotaponnistuksiin. (Juntto 1995, 
192.)

Kuva 24: Evakoita ja heidän omaisuuttaan Mikkelin satamassa. 
Evakkoja siirrettiin Saimaan vesistöä pitkin  sisämaata kohti. 
Saimaan itärannoilta höyrylaivat ja lotjat kuljettivat ihmisiä, 
karjaa ja omaisuutta kohti turvallisempia alueita.

Kuva 25: Rovaniemi 1944. Lapin sodassa 90 % Rovaniemen 
asuntokannasta tuhottiin.
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3.2 Tyyppitalot muodostavat alun stan-
dardirakentamiselle

Suomen asuntokanta on hyvin nuori verrattuna 
muuhun Eurooppaan. 70 % asuntokannastamme on 
rakennettu toisen maailmansodan jälkeen (Aikamat-
ka arkeen, Yle). Sotien aikana ei juurikaan raken-
nettu, mutta välirauhan aikana ehdittiin rakentaa 
jonkin verran kaupunkeihin ja Karjalaan. Ruotsi ja 
Norja lahjoitti Suomelle puutavaraa pienten tyyp-
piomakotitalojen rakentamiseen. Ruotsalaistaloiksi 
tai ns. asevelitaloiksi kutsuttuja tyyppitaloja raken-
nettiin 75 paikkakunnalle. Helsinki, Lahti, Kuopio 
ja Kuhmo olivat suurimpia lahjoitustalojen ottajia. 
Yleisin tyyppitalo oli kaksi huonetta ja keittiön 
käsittävä talo. Suurempia kolmen huoneen taloja 
rakennettiin vain Helsinkiin ja Turkuun. Lahjataloja 
muunnettiin Suomen oloihin sopiviksi. Esimerkiksi 
Helsingin lahjatalojen tyyppipiirustuksia suunnitte-
livat mm. arkkitehdit Alvar Aalto, Aalto & Kokko 
ja Lauri Pajamies. Tyyppitalojen piirustukset laadit-
tiin kiinteistövirastossa ja alueen pihoille laadittiin 
mallipihasuunnitelmat. (Museovirasto, www.rky.fi)

Sota-ajan tyyppisuunnittelun ja standardoimis-
työn edustava esimerkki ja lyhyessä ajassa pienillä 
resursseilla rankennettu asuinalue on Helsingin 
Pirkkola. Pirkkolan omakotitaloalueen rakentami-
nen aloitettiin sota vuosina 1940–1941. Kaupunki 
vuokrasi tontit rintamamiehille ja Karjalan siirtolai-
sille. Suurin osa Pirkkolan asuintaloista on juurikin 
näitä Ruotsin lahjoittamia. Tuolloin pystytettiin 
150 lahjataloa ja kaikki rakennukset rakennettiin 
tyyppipiirustusten mukaan. Useimmat talot olivat 
yksikerroksisia tai puolitoistakerroksisia, joissa oli 
kellarikerros saunalle ja pesutuvalle.  Talot olivat 
pinta-alaltaan joko 53 tai 58 m², pienemmässä 
oli kaksi huonetta ja keittiö. Useimpia taloja on 
kuitenkin laajennettu. Vuodelta 1947 on peräisin 
lahjatalojen laajentamisen tyyppipiirustus, jossa 
kuisti ja lisähuone ovat talon pitkällä sivulla. Tontin 
takaosassa oli yksityinen puutarha, jonka suuntaan 
mahdolliset laajennukset on tehty. (Museovirasto, 
www.rky.fi)

Sodanjälkeisellä rakentamisella oli monia haastei-
ta. Materiaalipula oli valtava ja rakennustarvikkeis-
ta oli kilpailtava sotakorvausteollisuuden kanssa ja 
rakennustarvikkeiden saantia myös säännösteltiin. 
Jälleenrakentamisurakkaan kuului myös saksalais-
ten tuhoaman Lapin jälleenrakentaminen, mikä oli 
mittava urakka ja siihen keskityttiin ensin yhdessä 

siirtoväen ja rintamamiesten asuttamisen kanssa. 
Anneli Junton mukaan pula-aikana valmistunei-
den asuntojen laatu- ja varustetaso oli vaatimaton, 
rakentamisessa käytettiin materiaalina perinteistä 
suomalaista puuta. Rakentaminen oli omavaraista 
ja omatoimista, koska rakennusala ei ollut vielä 
Suomessa teollistunut. (Juntto 1995, 217.) Suomen 
funktionalinen 30-luku oli paljon modernimpi ja 
kansainvälisempi, kuin pula-ajan 40- luku. Rinta-
mamiestalot ja muut tyyppitalot* ovatkin tälle kau-
delle tunnusomaisia. Saarikankaan mukaan sodan 
jälkeinen moderni Suomi rakennettiin omakotita-
loina metsien keskelle ja peltojen laidoille, ei-vielä 
moderniin yhteiskuntaan. (Saarikangas 2002, 355.)

Kuva 27: Tyypillinen Ruotsin lahjatalo tyyppi

Kuva 26: Sosiaaliministeriön tyyppipiirustusmallisto 1942. tyyppi 
81, Kaj Englund

Tyyppipiirustusten ihannekuvissa talot esitettiin usein konteks-
tissaan kasvillisuuden ympäröiminä. Konteksti oli viitteellinen 
”metsän reuna” tai realistisempi kotipiha, joka liittyy puiden tai 
muiden istutusten avulla ympäröivään metsäiseen luontoon.
(Heininen-Blomstedt 2013,  25.)

Kuva 28: Vasta valmistuneita asevelitaloja Helsingin Pirkkolassa.
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Arkkitehtiliitto oli perustanut vuonna 1942 jälleen-
rakennustoimiston, jonka tarkoituksena oli antaa 
suunnittuapua jälleenrakennustyössä. Toimiston 
keskeiseksi tehtäväksi tuli tyyppipiirustusten laa-
timinen ja samalla pyrittiin modernististen arkki-
tehtuuri ihanteiden mukaisesti rakentamisen teol-
listamiseen, standardoimiseen ja yhteisen mitta- ja 
normijärjestelmän luomiseen. Rakentamista kos-
kevat standardit julkaistiin rakennustietokortteina. 
(Häggman 2010, 105.)

Omakotitaloa pidettiin Suomessa lapsiperheen 
ihanteellisimpana asumismuotona ja jälleenraken-
nusaika olikin intensiivisen omakotitalorakenta-
misen aikaa. Sitä kautta asuminen oli välittömässä 
yhteydessä luontoon ja puutarhatöiden katsottiin 
olevan sekä fyysisesti ja psyykkisesti terveellisiä. 
Kuutiomaiset, ulkoasultaan pelkistetyt tyyppitalot 
ovat vuosikymmenten saatossa tulleet osaksi suo-
malaista maisemaa ja niitä pidetäänkin suomalaisen 
omakotitaloasumisen arkkityyppinä. Taloja kutsu-
taan rintamiestaloiksi, joiden perustana oli raken-
tamisen standardointi ja funktionalistinen ihanne 
tilojen toiminnallisessa erittymisessä. Rintamiestalo 
erosi merkittävästi maaseudun perinteisestä tupaan 
keskittyvästä perinteestä. Tuvassa seurusteltiin, 
tehtiin ruokaa, syötiin ja nukuttiin, mutta nyt nämä 
toiminnot eriteltiin kolmeen eri huoneeseen.  Suurin 
osa rintamamiestaloista suunniteltiin arkkitehtien 
piirtämien tyyppipiirustusten mukaan, tai pystytet-
tiin pientalotehtaiden standardoiduista elementeistä. 
(Saarikangas 2002, 355.) Näitä puolitoistakerroksi-
sia taloja rakennettiin ympäri Suomea sekä maaseu-
dulle, että esikaupunkeihin ja asuntokeskuksiin. 

Rintamamiestaloa voi pitää yksityistyneen perheen 
jonkinlaisena monumenttina. Talot vakiinnuttivat 
ja tuottivat tilaratkaisuillaan perhekeskeisen asumi-
sen mallia, funktionalistisen ihanteiden mukaista 
tilan eriytymistä. Talojen suunnittelussa asunnon 
ja kodin päätehtäviksi määriteltiin kotitaloustyöt, 
lepo ja perheen yhdessä olo. Sen mukaisesti kodin 
tila jaettiin erilliseksi keittiöksi, makuuhuoneeksi 
ja olohuoneeksi. Eli taloissa oli useimmiten kolme 
huonetta ja mahdollisuus rakentaa ullakolle pari 
huonetta lisää. 

Taloudellisista syistä taloihin rakennettiin vain yksi 
savupiippu molemmat kerrokset läpikäyvä muuri, 
jonka ympärille neliömäisen pohjakaavan huoneet 
kiertyivät ja ne olivat läpikuljettavia (Saarikangas 
2002, 357). Jyrkkäkatto mahdollisti sen, että ullak-

kokerros oli mahdollisesti myös hyvää asuinpin-
ta-alaa. Toisin kuin samaan aikaan rakennettujen 
kerrostalojen laboratoriota muistuttavissa keittiöissä, 
rintamamiestalojen keittiöissä oli tilaa ja niissä myös 
ruokailtiin. Keittiö oli perheen, mutta erityisesti 
naisen toiminnallinen tila, joka korosti naisen roolia 
perheen emäntänä ja äitinä. Keittiö ja olohuone 
sijoitettiin rinnakkain. Olohuoneessa korostui va-
paa-aika ja rentoutuminen ja makuuhuoneissa lepo. 

* Tyyppitalot olivat talomalleja, joita varten oli ole-
massa valmiit piirustukset. Tarkoitus oli, että talojen
suunnitelmat olivat kaikkien rakentajien käytettävissä.
Suunnitelmat sisälsivät yleensä piirustusten lisäksi yk-
sinkertaisen työselityksen ja ainemenekkilaskelmat.

Tyyppitalojen kehittäminen aloitettiin jo 1920-luvulla. 
Varsinaisesti tyyppitalojen kehittäminen pääsi vauhtiin 
1930-luvulla, jolloin aiemmin usein liian kalliina pidetty 
omakotitalo haluttiin tuoda yhdeksi ratkaisuksi asunto-
tarpeeseen. (Kansallisarkisto. Maa- ja metsätalousminis-
teriön tyyppitalopiirustukset. www.wiki.narc.fi)

Kuva 29:  Rintamamiesasuntotyppi A9 vuonna 1945. 

Kuva 30: Rintamamiestalon 
rakennustyöt vesikattovai-
heessa Helsingin Tapanilassa 
vuonna 1949.

Kuva 31: Ilmakuva rintamamisetaloista Savion kumitehtaan 
Ala-Koivikon työväenasuntoalueelta vuonna 1957.
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3.3 Standardirakentaminen

Suomessa joustavan standardoinnin idea oli 
etenkin Alvar Aallon voimakkaasti tuoma näke-
mys, jossa standardoinnin kohteena olivat pien-
talon osat, eli solut, eikä niinkään kokonaisuus 
itse.  Osien suunnittelun päämääränä oli, että osia 
hyväksikäyttäen olisi mahdollista pystyttää ää-
retön määrä erilaisia asuintaloja kulloinkin val-
litsevien olojen mukaisesti. Tällöin voitiin ottaa 
huomioon asunnon tarvitsijan yksilölliset tarpeet 
ja rakennuspaikan asettamat vaatimukset. Eli 
neliskanttinen solu mahdollistaa valtavan varioin-
nin mahdollisuuden, mutta Aalto ajatteli kuitenkin 
”solulla” jotakin monimutkaisempaa, kuten seinä 
ja kattoelementtejä joita voidaan yhdistää varioi-
den. (http://www.mfa.fi/standardisointi)

Jälleenrakentamisen olosuhteissa riittävän te-
hokkuuden aikaansaamiseksi oli välttämätöntä 
suunnitella talotyyppejä. Tässäkin Aalto kuitenkin 
painotti ajatusta ”solusta”, joka olisi perusasunto 
ja sisältäisi kaikkein välttämättömimmän, mut-
ta joka olisi suunniteltu silmälläpitäen helppoa 
laajentamista. Tällöin mitään ei tarvitsisi purkaa, 
vaan elintason noustessa asunto olisi helposti kas-
vatettavissa. (www.mfa.fi/standardisointi)

Asuntojen suunnittelua määrittivät arava- ja 
asuntotuotantolait. Vuonna 1953 lait uusittiin ja 
asuntojen enimmäispinta-alaksi määriteltiin 87 m²  
ja keskipinta-alaksi 50 m². Vuoden 1958  arava-
laki nosti asuntojen enimmäispinta-alan 100 m². 
Ihanteena oli funktionalistinen standardiasunto. 
(Saarikangas 2002, 420)

Omakotitalorakentamisen standardoinnissa 
oli kyse tyyppipiirustusten käytöstä ja toisaalta 
rakennusosien standardoimisesta ja talojen kokoa-
misesta rakennuspaikalla valmiista elementeistä. 
Standardointia pidettiin ratkaisuna entistä halvem-
paan ja tehokkaampaan asuntotuotantoon, sekä 
asunto-olojen parantamiseen. (Saarikangas 2002, 
359.)

3.4 Pappani Erkko Jalkanen: Perheen 
ensimmäinen asunto

Erkon lapsuus Mikkolan tilalla oli lyhyt, vuonna 
1941 Erkko Jalkanen lähti isoveljiensä perässä 
sotaan, hän oli vain 17-vuotias nuori mies. On 
vaikeaa ajatella hänen kokemuksiaan sodassa niin 

nuorena, ja mikä vaikutus sillä oli kaikkeen hänen 
myöhemmässä elämässään. Toki lapsena itsekin toi-
sinaan näin Erkossa sodan aiheuttaman synkkyyden, 
jonka vasta myöhemmin vanhempana olen osannut 
yhdistää sotaan. Hänen asemapaikkansa oli sota-ai-
kana Laatokalla, mm. asemasodan ajan. Laatokalla 
hän myös tutustui paikalliseen kulttuurin ja elämään. 
Hänen jo lapsesta saakka mukana ollut intohimoinen 
metsästys- ja kalastus harrastus oli Laatokalla myös 
mahdollista. Alueen asukkaat opettivat pappani ja hä-
nen sotatovereitaan kalastamaan paikallisilla mene-
telmillä, hän pääsi myös vetämään nuottaa, jota hän 
oli tehnyt jo kotonaan Armisveden rannoilla. Tästä 
intohimoisesta kalastusharrastuksesta tuli myöhem-
min hänen ammattinsa. Muistan Erkon kertoneen, 
että Laatokalla opituilla kalastusmenetelmillä oli 
paljon vaikutusta siihen, että hän lopulta päätyi am-
mattikalastajaksi. 

Sodan päätyttyä Erkko palasi kotiin Mikkolaan. 
Erkko ja hänen perheensä oli jokseenkin onnellisessa 
asemassa, koska hänen veljistään ei yksikään kaatu-
nut sodassa, mutta kotiin palasi rikkinäisiä miehiä. 
Sodan jälkeen Erkko ei ollut halukas jatkamaan 
töitä kotitilallaan isänsä toiveista huolimatta. Erkko 
lähtikin pian sodan loputtua töihin Kotkan satamaan. 
Hän oli jo tavannut mummoni Irja Oksasen, mutta 
Erkon perheen vastustus suhteelle oli kova.  Suhteen 
alku oli nuorille hankala, ja Erkko yritti erota Irjasta, 
koska ei halunnut tuottaa pettymystä perheelleen. 
Mummoni oli torpparin tytär Rautalammin kunnas-
ta. Ja sattumalta juuri mummoni perheen torppa oli 
Erkon isän Veli Ilmarin lapsuuden kodin Riuttalan 
torppia. Sisällissodan arvet olivat vielä liian pinnas-
sa. Vajaa 40 vuotta aikaisemmin oli Irjan isä viety 
punavankileirille Kuopioon muutaman muun pai-
kallisen torpparin lisäksi.  Nämä miehet vankileiriltä 
oli pelastanut Erkon isä Veli Ilmari yhdessä veljen-
sä kanssa. Tämä asia seurasi isovanhempiani vielä 
1950-luvulle ja aina loppuun asti ainakin mummoni 
mielessä.  Lopulta noin kahdeksan vuoden seurus-
telu päättyi avioliittoon vuonna 1953, jolloin myös 
syntyi ensimmäinen lapsi perheeseen, tätini Anita 
Jalkanen. Kolmestaan he asuivat hetken Pieksämäen 
kaupungissa, josta he muuttivat takaisin Hankasal-
melle Säkinmäenkylään vuonna 1955. Veli Ilmari oli 
rakentanut heille talon Särkipohjan rantaan, Korkee-
lan tilan taloineen, jota he eivät kuitenkaan ottaneet 
vastaan. Myöhemmin Korkeelaan muutti pappani 
veli Viljo Jalkanen. Erkko perheineen muutti kuiten-
kin vuokralle Mikkolan tilan omistamaan vanhaan 
suutarin taloon, joka sijaitsi Mikkolasta vain muuta-

man kilometrin päässä. Talosta käytettiin lapsuu-
dessani myös nimitystä mökki ja torppa, vaikkei 
se koskaan ollutkaan torppa. Mökissä oli ollut 
vuokralla aikoinaan Mikkolan tilan suutari. Taloon 
kuului hyvin vähän viljelysmaata ja mielestäni 
talo pihoineen muistuttaakin enemmän mäkitupaa 
kuin torppaa.

Talo oli hyvin pieni, n. 50 m² suuruinen kahden 
huoneen asunto. Talossa oli pieni ”porstua” eli 
kylmäeteinen. Sisällä oli tupa ja pieni makuuhuo-
ne. Tätini Anita Jalkasen muistoissa paikka oli 
ahdas ja pimeä. Hän muistaa myös lapsuudestaan 
hyvin isänsä sota-ahdistukset, jotka tulivat pienes-
sä tilassa vahvasti koko perheen kannettavaksi. 
Hänen muistoissaan kesä oli parasta aikaa, kun 
pääsi muuttamaan pihassa olevaan aittaan ja sai 
omaa tilaa. Tätini ei mielellään muistellut mökissä 
asuttua aikaa, vaan arveli veljillään olevan sieltä 
paremmat muistot. 

32.

33.

34.

35.

36.
Kuvissa 32-36: Mustavalkoisissa kuvissa näkyy Itikkalan 

mökkiä, kun Erkko perheineen asui siinä ja värikuviat ovat Ari 
Jalkanen kuvannut kesällä 2018. Kuvassa 32 on Anita Jalka-nen 
yhdessä serkkunsa Anja Jalkasen kanssa, taustalla näkyy 
saunarakennus, jonka takana oli ennen Erkon rakentama pieni 
talli. Tallia ei enää ole. Ylhäällä kuvassa 34 on Erkko pappa isäni 
kanssa, mökin edustalla yhdessä Martti Jäntti nimisen miehen 
seurassa. 

Tämän Ari Jalkasen ottamissa kuvissa näkee, että mökkio n 
edelleen hyvässä kunnossa ja siitä on pidetty huolta. Pihapiirissä 
on myös edelleen, joitakin mummoni laittamia vanhoja istutuk-
sia jäljellä. 
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Suutarin vanhasta talosta keskustelin isäni Ari Jalkasen kanssa:

”Mökki oli aika pieni, mutta hyvin me siihen mahduttiin ja ihan onnellisia olimme. Olim-
me vuokralla Erkon isälle Veli Ilmarille, mutta ei vanhemmat vuokraa tainneet maksaa. Se oli 
semmoinen pieni tila, jossa oli vähän viljelysmaata mökin vieressä. Alkuperäisiä rakennuksia 
oli vihreäksi maalattu mökki, punamulta sauna ja aitta. Myöhemmin isä rakensi saunan taakse 
pienen tallin, joskus 60-luvulla (tallirakennusta ei ole enää olemassa). Tallissa meillä oli työ-
hevonen, jolla saatiin myös joskus ratsastaa, Hevosen nimi oli Leija. Navetassa oli myös paljon 
kanoja. 

Pihasaunassa olen minä (s.1957) ja veljeni Jukka Jalkanen (s.1955) syntynyt, Anita (s.1953) 
syntyi Pieksämäellä ja pikku veli Aarno Jalkanen (s. 1966) Jyväskylässä.  Äiti Irja pesi myös 
kaikki pyykit ja matot käsin saunassa. Sinne saunan kuumavesipataan minä tipuin vauvana, 
kun äiti oli pesemässä pyykkiä. * Sen onnettomuuden jälkeen isä Erkko osti kaupungista pul-
saattoripyykinpesukoneen. Pesukone toimi polttomoottorilla, ja sinne sisälle laitettiin se jauhe 
ja pyykit. 

Aittaan me muutettiin kesäksi lasten kanssa. Aitassa oli kaksi huonetta, toisessa me nukuttiin 
ja toisessa oli äidin kangaspuut joilla hän teki kesäisin mattoja. 

Mökissä oli kaksi huonetta, tupa ja makuuhuone. Ensin minä nukuin vanhempien vieressä 
tuvassa, siellä oli sellainen levitettävä puinen sohva. Sitten kun pikkuveli syntyi siirryin Jukan ja 
Anitan kanssa makuuhuoneeseen. Anitalla oli oma sänky, ja meillä Jukan kanssa oli hetekat. Se 
heteka oli sellainen, että se minun sänky oli sen toisen alla ja vedettiin aina iltaisin esille. Tuvas-
sa oli sohvan lisäksi pieni keittiö ja keittiönpöytä. Pöydässä oli pöydänkansien alla jatkopalat, 
joilla pöytää suurennettiin, jos tuli vieraita kylään. Keittiön pöydällä oli myös akkukäyttöinen 
radio, kun ei meillä mökissäkään ollut sähköjä.  Sisällä oli myös aika pimeää, varsinkin talvel-
la, kun tuvassa ei ollut kuin yksi ikkuna. Mökissä oli maalatut lautalattiat, muistan kuinka äiti 
laittoi meidät joka toinen kesä ulos kaikkine kalusteineen ja maalasi lattian. 

Isää kotona näkyi vähemmän kuin äitiä, äiti oli kotona meidän kanssa aina, jonkin verran 
hän teki tilausompelutöitä. Erkolla ei vielä tuolloin ollut juurikaan vapaa-aikaa, tai se sulautui 
yhteen hänen kalastusammatin kanssa. Kalastimme ja metsästimme paljon vapaa-ajalla. Sit-
ten meillä kävi paljon ihmisiä kylässä ja me kyläiltiin paljon. Vapaa-ajalla nähtiin ystäviä, jos 
se vain oli mahdollista. Säkinmäki oli tuolloin vielä tiivis kyläyhteisö. Me pojat käytiin myös 
Mikkolassa ja Korkeelassa katsomassa televisiota, heillä oli semmoiset akkutelevisiot. Muistan 
myös isä Erkon kotona istumassa keittiön pöydän ääressä kuuntelemassa radiota, siinä hän istui 
hämärässä ja poltteli tupakkaa. 

Kuva 37: Kuvassa veljekset Jukka , Ari ja Aarne Jalkanen viettämässä juhannusta 
Itikkalan mökin edessä.

Kuva 38: Kuvassa Ari Jalkanen nuorimman 
veljensä Aarne Jalkasen kanssa Itikkalan 
pihalla.
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Isäni Ari Jalkanen ei ole yhtä värikäs kuvaamaan 
taloa ja sen esineitä kuin hänen siskonsa Anita 
Jalkanen, mutta ajan henki välittyy hyvin hänen-
kin muistoissaan. Erkon perheen ensiasunto ei 
mielestäni vastannut ajan yleistä asuntorakenta-
mista tai modernia asuntoajattelua. Mutta kuten 
Anneli Juntto on todennut, että 1950-luvun Suomi 
eli edelleen vahvaa agraarista aikaa. Ja se näkyi 
vahvasti myös Säkinmäen kylällä.  Sähköjen 
puuttumisella oli myös iso merkitys, ettei uusi 
modernisaatio päässyt vielä koskettamaan Erkon 
perhettä ja sukua.

Mökin koko ei toisaalta eronnut juurikaan esim. 
Helsingin Pirkkolaan 40-luvulla rakennetuista 
ruotsalaisista tyyppitaloista. Mutta muuten asu-
minen oli edelleen tyypillinen 1900-luvun alun 
maaseudun,  tupakeskeinen. Jotakin modernia-
kin heidän kotoaan löytyi. Hetekat olivat kovin 
trendikkäitä juurin 60-luvulla , niitä on kuvattu 
sodan jälkeisten suomalaisten kotien olennaisiksi 
huonekaluiksi ja modernismin symboleiksi. Nii-
den esikuvina olivat sairaaloiden metalliputkiset 
siirrettävät huonekalut. (Saarikangas, 2002. 437.) 
Muut 50-luvun modernismin ilmavat ja keveät 
huonekalut eivät löytäneet mökin sisustukseen. 
Vaikkakin uskoisin, että Artekin kaltaisia pinotta-
via puisia huonekaluja Erkon perheen pieni mökki 
olisi juuri kaivannut tilan puutteen vuoksi. 

Asumisen polkuriippuvuuden kannalta Erkon ja 
perheen asumista voi myös tarkastella. Toki Erkon 
valintaan perheen ensi asunnosta vaikutti kovasti 
hänen ylpeytensä, ja pyrkimys selviytyä vaimon-
sa kanssa itsenäisesti ilman isänsä apua. Mutta 
mielestäni siihen vaikutti myös asiat, jotka olivat 
tapahtuneet jo ennen Erkon syntymää. Erkon ja 
Irjan perheet olivat syntyneet aikana jolloin suomi 
eli vahvaa luokkayhteiskuntajakoa, kuuluen eri 
yhteiskuntaluokkiin. Sisällissodassa tapahtuneet 
asiat määrittivät Ilmarin suhtautumista lapsensa 
Erkon avioliittoon. Ja Erkon valinnat tästä syystä 
eivät ehkä olleet asumisen suhteen kovin rationaa-
lisia, uskon että valinnat olivat vahvasti tunnepoh-
jaisia. 

* Isäni tippui noin yksivuotiaana saunassa läm-
mitettävään kuumavesipataan. Ennusteet hengissä
selviämiseen oli todella huonot. Paikallinen lääkäri ei
aluksi meinannut edes kutsua ampulanssia, kun se oli
hänen mielestään turhaa ja kallista.  Onneksi Erkon
vaatimuksesta isäni Ari kuitenkin sai ambulanssin
ja kuljetettiin Jyväskylään hoitoon. Isäni oli pitkään
Jyväskylän keskussairaalassa hoidossa.

Kuva 38:  Kuvassa näkyy taustalla Itikkalan aittara-
kennus. Pihalla serkukset pelaamassa sulkapalloa. 
Maassa istuu Ari Jalkanen.

Kuva 39:  Kuvassa on sama vanha aitta Ari Jalkasen kesällä 2018 kuvaamana. 
Aitta on pääpiirteittään pysynyt samana, toki korjaustöitä kuten katto on teh-
ty. Myös aitan kaidelaudoitus on muuttunut. Minun lapsuudessani laudoitus  
oli vielä ristin muotoinen, joka näkyy mustavalkoisessa kuvassa.
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3.5 Lähiöt

Sodan jälkeen Suomi alkoi nopeasti teollistua, 
kaupungistua, modernisoitua ja hyvinvointival-
tio alkoi laajentua 1960-luvulla. Kuitenkin vasta 
1960–1970-lukujen Suomea voi pitää varsinaisesti 
teollistuneena ja kaupungistuneena yhteiskuntana 
(Saarikangas 2002, 354). Kaupungistumisen ydin-
vuosia olivat 1965–1975. Maaseutu alkoi autioitua 
ja sen peruspalvelut vähetä. Asutustiloja ei enää 
tarvittu, vaan kaupungit kasvoivat ja niihin liitettiin 
uusia alueita ja uusia kaupunkeja perustettiin. (Junt-
to 1990, 559–260.) Suurella muutolla tarkoitetaan 
kolmea yhtäaikaista muutosta: alueellista, kult-
tuurista ja elämäntavallistamuutosta. Alueellinen 
muutos tarkoittaa maaltamuuttoa kaupunkeihin ja 
maastamuuttoa. (Jokinen & Saaristo 2006, 146.) 

Muuttoliike suomen suurimpiin kaupunkeihin, ja 
eritysesti muutto Helsinkiin käynnisti valtavan uu-
sien asuinalueiden rakentamisen 1960- ja 1970-lu-
vuilla.  Suuri muutto ja kaupungistuminen merkitsi 
lähiöiden yleistymistä ja asumisen keskittymistä 
niihin. 1940-luvun pika-asutusalueiden jälkeen 
1950-luvulla vahvistettiin ensimmäiset yleiskaa-
vat. Lähiöiden hajautuvan kehityksen perustana oli 
asumasoluajattelu. 1940-luvun lopulla korostettiin 
kollektiivista kulutusta ja asuinalueiden yhteisiä 
palveluja. Funktionalismin perintö loi pohjan sosi-
aaliselle asuntotuotannolle, yhtenäinen kokonaisuus 
oli tärkeää. (Juntto 1990, 219.) Ideaalimallina oli 
onnellinen perhe, joka asui modernissa huoneistos-
sa ja jolla oli naapurussuhteita. 

Lähiö-termin kaupunki- ja asuntosuunnitteluun 
toi arkkitehti Otto-Iivari Meurman uudissanallaan 
asumalähiö. Meurmanin mukaan kaupungin tuli 
koostua rakentamattomien metsä-, viljelys-, tai 
puistoalueiden toisistaan erottamista asumakunnis-
ta. Asumakunnat puolestaan jakautuivat pienem-
miksi asumalähiöiksi. Asumalähiö hänen mielestään 
käsitti 2 000 – 10 000, ihanteellisimmillaan 6 000 
asukasta, ja asumasolu 1 000 asukasta. (Saarikangas 
2002, 392.) Lähiöiden ajateltiin olevan toiminnal-
lisia yksiköitä lähipalveluineen, eli kouluineen, 
lastentarhoineen, kirjastoineen, pesutupineen, urhei-
lu- ja leikkikenttineen, kauppoineen ja kirkkoineen, 
mutta ne haluttiin vapaiksi teollisuudesta (Saarikan-
gas 2002, 393).

Naapuruusajattelu näkyi lähiöiden rakentamisessa 
palvelukeskusten ympärille ja pyrkimyksenä yh-

teisten pihojen luomiseen. Lisäksi funktionalismin 
suoraviivaisista asuinalueista luovuttiin ja asuin 
talot sijoiteltiin vapaammin maaston mukaan. (Saa-
rikangas 2002, 391.) Lähiöt syntyivät kaupunkien 
laitamille, metsiin ja peltoaukeille. Vuonna 1940- 
luvulla arkkitehti Heikki von Hertzen toi Suomeen 
naapurusto ideologisen lähiörakentamisen. Se 
ajoi alueittaisia asumissoluja ja yleishyödyllistä 
rakentamista, joka korosti pienimuotoista ja luon-
nonläheistä rakentamista. Puutarhakaupunkiaate 
sopi suomalaiseen ”antikaupunkilaiseen” ajatte-
luun. Käytännön kokeiluun tuotoksena nousi mm. 
Hertzenin ja Meurmanin Espoon Tapiolan puutar-
hakaupunginosa, jonka tarkoituksena oli todistaa 
puutarhakaupunkisuunnittelun käyttökelpoisuus. 
Metsälähiöihin saattoi ilmestyä myös rivitaloja. 
Rivitalo oli Suomessa uusi rakennustyyppi ja se 
vakiintui 50-luvulla. Sen ajateltiin olevan eräänlai-
nen välimuoto kerrostaloasumisen ja omakotitalo-
asumisen välillä. Aluksi rivitalot olivat suhteellisen 
pieniä myöhemmin rakennettuihin verrattuna. 
Rivitaloja suunniteltiin ennen kaikkea keskiluokalle 
ja työväenluokalle, mutta jo 60-luvulla rivitalosta 
tuli kuitenkin varakkaiden suosima asumismuoto. 
Metsälähiöistä löytyi kaikki sosiaaliset palvelut ja 
lisäksi ajateltiin, että kaikki liikkuminen lähiössä oli 
oltava kävellen saavutettavissa. Myöhemmin rinnal-
le tuli liikkuminen myös autolla, auton yleistyttyä. 
(Häggman 2008, 150.)

Huolimatta jo 50-luvulla alkaneesta lähiöiden ar-
vostelusta nukkumakaupunkeina asukkaat tuntuivat 
viihtyvän hyvin uusien luonnon keskellä sijaitse-
vien lähiöiden moderneissa asunnoissa. 
Uusissa asunnoissa modernit  mukavuudet ko-

rostuivat ja  niistä nautittiin, mutta osa myös koki 
lähiöissä tietynlaista juurettomuutta. Vaikka näitä 
luontoon rakennettuja lähiöitä pidettiin ihanteellisi-
na asuinpaikkoina, jo siirtyminen 1960-luvulle toi 
uusia asumisen toiveita ja tavoitteita. Kuten jälleen-
rakennuskaudella 1960-luvun lopussa ja 1970-lu-
vun alussa taloudellisen kasvun ja rakennemuutos-
ten oloissa lähiörakentaminen tarvitsi yhteistyötä ja 
nopeaa päätöksentekoa. (Juntto  1995, 229.) 

Kuva 40:  Tapiolan itäinen lähiö 1950- luvulla. 

Kuva 41: Länsi-Herttoniemi 1950- luvulla, Rivitalo Karhutie 26. 
Länsi-Herttoniemen perusasemakaava perustuu puutarhakaupun-
ki-ihanteista kehittyneeseen näkemykseen.

Kuva 42: Takakansi Heikki von Hertzenin kirjasta: Koti vaiko 
kasarmi lapsillemme. Kirja ilmestyi vuonna 1946 ja kirjassa von 
Hertzen arvostelee kovin sanoin Helsingin umpikortteleita ja esit-
telee siinä puutarhakaupunki ideologiaa, jossa kuvatut periaatteet 
Tapiola loi todeksi. 
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1960-luvulla aloitettu lähiörakentaminen oli 
nopeaa ja halpaa, jotta saatiin ratkaistua muut-
tuvan työvoiman asuntopula (Juntto 1990, 275). 
1960–1970-luvuilla rakennettiin yli puolet Suomen 
kerrostaloista. Puutarha-arkkitehtuurin kausi päättyi 
tylysti 1960-luvulla, kun siirryttiin betonibrutalis-
miin ja laatikkoarkkitehtuuriin. Lähiöitä markki-
noitiin puutarhakaupunkeina, mutta todellisuus oli 
toista. Suomessa alettiin etsiä tehokkaampia tapoja 
rakentaa. Näin syntyivät aluerakentamissopimuk-
set, joissa perustajaurakoitsija yhteistyössä kunnan 
kanssa kaavoitti alueen ja suunnittelutti talot yhtenä 
kokonaisuutena omaan tuotantotekniikkaansa sopi-
viksi, sekä rakensi myös kunnallistekniikan. Sopi-
muksiin saattoi sisältyä myös koulujen, terveyskes-
kusten ja liikuntapaikkojen rakentaminen. Nämä 
kustannukset sisällytettiin asunnon hintaan. (Mölsä 
2017, www.rakennuslehti.fi) Asunnosta tuli teolli-
nen standardoitu tuote, tavara ja tuottajan kannalta 
suorastaan neliömetritavaraa. Pian laatu koettiin on-
gelmaksi, lähiöteorian mukaiset sosiaali-, kulttuuri-, 
ja vapaa-ajan palvelut puuttuivat tai viivästyivät. 
Lausuma kompaktikaupungista ja kontakteista on 
1960 luvun modernista innostuneen arkkitehdin. 
Käytännössä arkkitehdit jäivät sivuun runsaan ra-
kentamisen vuosina. (Juntto 1990, 275–277.)

”1950-luku oli arkkitehtuurissa kultainen vuo-
sikymmen. Uusi oli hyvää ja hienoa. 1960-luvun 
alkukin oli vielä hienoa betonirakentamisen aikaa. 
1970-luvulla alkoi alamäki arkkitehtuurissa ja 
paikallarakentamisen osaaminen katosi element-
tirakentamisen myötä. Samalla arkkitehti menetti 
johtavan asemansa insinööreille”, näin arvioi syitä 
1970-luvun epäonnistuneena pidetystä lähiörakenta-
misesta arkkitehtuurin professori Rainer Mahlamäki 
vuonna 2015. (Mölsä 2017, www.rakennuslehti.fi)

Muuttaminen lähiöön oli osalle asukkaista valin-
ta, mutta kaikilla ei ollut valinnan mahdollisuutta 
sodan jälkeisessä Suomessa ja kaupungistumisen 
muodostamassa asuntopulassa. Muutto lähiöön oli 
myllerrystä, jossa kaikki vanha tuntui hajoavan ja 
samanaikaisesti kaikki uusi vyöryi päälle. Yhteinen 
tausta ja yhteiset ongelmat vaikuttivat myös siten, 
että alkuaikoina lähiöön syntyi yhteistä toimintaa. 
Lisääntynyt vapaa-aika mahdollisti myös aikaa 
toteuttaa itseään, ongelmana oli, että lähiöympäristö 
tarjosi kovin vähän tekemistä. Tämä ongelma koski 
lähinnä miehiä, jotka olivat sisäistäneet patriar-
kaalisen normiston, sisäistetyt arvot estivät miehiä 
tarttumasta työpäivän jälkeen arkisiin askareisiin. 

Yhden ratkaisun lähiöelämän toistoon toi lähiöi-
hin syntyneet ravintolat tai pubit. Lähiöravintolan 
katsottiin olevan osa kaupunkilähiöiden peruspalve-
luja. (Jokinen & Saaristo 2008, 157–160.)

1970-luku oli lähiörakentamisen kulta-aikaa, vaik-
kakin laatu puhuttaa. Lähiörakentaminen tapahtui 
pitkälti rakennusliikkeiden ja rakennustekniikan eh-
doilla, iskusana oli tehokkuus. Suomalainen hyvin-
voinnin lisääntyminen jatkui kohtalaisen tasaisena 
aina vuosien 1973–1974 öljykriisiin asti. Tietoisuus 
raaka-ainevarojen riittämättömyydestä kasvoi, ja 
energian hinta nousi. Suomessakin kohdattiin ta-
louskriisi, joka näkyi useamman vuoden kestäneenä 
lamana, jonka myötä alkoi siirtymä jälkiteolliseen 
yhteiskuntaan. (Jokinen & Saaristo 2006, 93.) Suuri 
muuttovirta lähes tyrehtyi 1970-luvun puoliväliin. 
Yhteiskuntapolitiikka oli alkanut ajamaan voima-
kasta aluepolitiikkaa ja maaseutu yritettiin pitää 
elinkelpoisena ja samaan aikaan rakennettiin hyvin-
vointiyhteiskuntaa.

Kuva 43: Perhe-elämää uudessa lähiössä Hesingin Roihuvuoressa.
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3.6 1960-luku kalustaa olohuoneen

1960-luvun alussa vuosilomia pidennettiin kolmen 
viikon mittaiseksi ja 1970-luvun alussa vuosiloma-
laki toi aluksi neljän viikon loman. 1970-luvun lo-
pulla viidennen ns. talvilomaviikon saivat vähintään 
kymmenen vuotta työsuhteessa olleet. Tämä lisäsi 
ihmisten vapaa-aikaa jälleen merkittävästi. Samalla 
sodasta toipuvassa Suomessa halutiin elää ja katsoa 
tulevaisuuteen ankeiden kokemusten jälkeen. Kulu-
tustavara säännöstely vähitellen purkautui ja alettiin 
kuluttamaan enemmän. Elintason nousuun vaikutti 
merkittävästi myös lisääntynyt naisten työssäkäynti. 
(Kulutustutkimus. Heinonen 2008, 5.) 

Kotitalouksien hoitamista helpottamaan tulivat 
monet koneet. Sähköhella ja pölyimuri alkoivat 
yleistyä jo pian sodan jälkeen. Pikkuhiljaa jääkaap-
pi korvasi kylmäkellarin ja 1970-luvulla yleistyi 
pakastin. Kodinkoneiden lisäksi hankittiin viih-
de-elektroniikkaa, kun niihin oli varaa. Varsinkin 
60-luvun kuluessa televisiovastaanottimia ostettiin
runsaasti. Suomalaisten lisääntyneestä vapa-ajasta
alkoikin kilpailla uudet mediat, laajeneva populaa-
rikulttuuri ja matkailu. Myös moderni asuntosuun-
nittelu oli alkanut panostaa perheiden yksityiseen
tilaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Asuntojen sisällä sosiaalinen kanssakäyminen kes-

kittyi uuteen olohuoneeseen, jota oli aluksi kutsuttu
myös arkihuoneeksi. Olohuoneen tuli olla nimen-
omaan arkisen yhdessäolon paikka. Olohuoneen
läpimurtona perheen jäsenten yhteisenä vapaa-ajan
vietto paikkana pidetään television yleistymistä
1960-luvulla. Sitä ennen olohuone säilytti entisen
salin piirteitä harvoin käytettynä edustustilana.
(Häggman 2010, 118)

1940-luvulta eteenpäin, kun sekä asuinympäristö, 
että tuotantoteknologian edellytykset muuttuivat, 
sohvakalusto typistyi käsittämään vain sohvan ja 
kaksi nojatuolia. Samalla kalusto muuttui vain 
harvojen ulottuvilla olleesta ylellisyystuotteesta 
arkiseksi peruskalusteeksi. (Sarantola-Weiss 2003, 
15.) Modernistinen ihanneasunnon sisustamisesta 
asukkaita varten eli vahvana, mutta olohuone toimi 
myös eräänlaisena näyteikkunana, jonka sisustami-
seen ja järjestykseen paneuduttiin enemmän kuin 
asuntojen muihin huoneisiin. (Häggman 2010, 118.) 
Uudet aravatalot, 1950-luvun lähiöt ja maaseudun 
tyyppitalot toivat olohuoneen jokaiselle, jolla oli 
siihen varaa. Pula-ajan jälkeen ankeat värit vaih-
tuivat eloisampiin sävyihin ja vuodesohva syrjäytti 
hetekan. Uutena materiaalina sisustukseen ilmestyi 
muovi, muovin tulo näkyi ensin kalusteissa lähinnä 
tuoleissa.  Olohuoneen ja koko asunnon sisustuk-
sessa yhtenäiset kalustot  korvattiin monikäyttöi-
sillä yleishuonekaluilla. Uusia huonekaluja voitiin 
käyttää yhtä hyvin ruokailuun, työskentelyyn kuin 
seurusteluun. Huonekalujen ja tavaroiden ei tarvin-
nut enää kestää sukupolvelta toiselle. Jo 1950-lu-
vulla kalusteita alkoi leimata rentoutuminen, joka 
oli kaukana porvarillisen asumisen yhdessäolosta ja 
sen säännöistä. (Saarikoski 2002, 437.) 1960-luvun 
alkupuolen kalusteet olivat varsin keveitä ja suora-
linjaisia, mutta 1960-luvun kalustetta leimasi myös 
ylellinen epäkäytännöllisyys ja futuristiset muodot. 
Suomalaisen futuristisen muotoilun lippulaivak-
si voisi sanoa vuonna 1966 esitelty Eero Aarnion 
pallotuoli. Tuote vetosi yleisöön erilaisuudellaan ja 
erilaisella materiaalin käytöllä. 

Kuva 44: 1960-luvulla olohuoneesta tuli 
perheen kokoava tila, arkinen yhdessäolon 
paikka ja televisio alkoi yleistymään. Televisi-
ota katsottiin yhdessä perheen kanssa.

Kuva 45: Futuristinen muotokieli yleistyi 1960-luvun kalusteissa. Suomessa 
futuristisen kalustesuunnittelun tunnetuin tuote lienee oli  Eero Aarnion pallo-
tuoli.
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1950-luvulta eteenpäin kiihtynyt muuttolii-
ke lisäsi kalusteiden kysyntää, joka kulminoitui 
1960–1970-lukujen vaihteessa. Kysynnän volyymi 
kasvoi suuren muuttoliikkeen ja asuntorakentami-
sen vuosina tasaisesti aina vuoteen 1975, jolloin 
vuoden 1973 öljykriisistä seurannut laskusuhdanne 
katkaisi kasvun. Erityisen paljon ostettiin pehmus-
tettuja huonekaluja eli sohvia ja lepotuoleja. (Saran-
tola-Weiss 2003, 11.) Vuonna 1970 toteutui teol-
listuneessa yhteiskunnassa 40 tunnin viikoittainen 
työaika, joka lisää jälleen vapaa-aikaa ja toi samalla 
sohvalle uusia tehtäviä . Joukkotuotantomenetelmät 
ja niistä seurannut hintojen lasku muuttivat soh-
vakalustoa toisen maailmansodan jälkeen nopeasti 
ylellisyystuotteesta arkiseksi välttämättömyydeksi. 
Siinä missä televisio muutti perheiden ajankäyttöä, 
muutti se myös sohvien ja nojatuolien käyttötapaa. 
Hyvä ryhti ei ollut enää kansalaisten perushyve, 
vaan sohvassa sai jopa maata. (Sarantola-Weiss 
2008, 103.)

1960-luvulla perhe-elämä keskittyi yhä enemmän 
ydinperheen ympärille. Työ eriytyi kotielämästä ja 
asumisessa korostui vapaa-aika entisestään. Te-
levision katselu 1960-luvun alussa oli sosiaalista 
toimintaa, jonka ääreen kokoonnuttiin perhekunnit-
tain. Televisio merkitsi modernia elämää, joka tarjo-
si uudenlaisia malleja elämän monelle osa-alueelle.  
Televisio vaikutti sisustukseen myös 1970-luvulla, 
tv-sarjoissa nähdyt amerikkalais- ja englantilais-
tyyliset muhkeat huonekalut mahdutettiin suoma-
laisten koteihin. Ulkomailta omaksutut vaikutteet 
pyyhkäisivät hetkeksi pois suomalaisen pelkistetyn 
muotoilun. ( Heikkinen 2012. Aikamatka arkeen, 
asuminen. ) Lastulevyjen käyttö verhoitujen kalus-
teiden runkomateriaalina merkitsi kalusteiden suo-
raviivaistumista, kun taivutetut puuosat jäivät pois. 
Suurempi merkitys oli vaahtokumilla ja muovilla, 
jotka korvasivat kierrejouset ja vanupehmusteet, 
tämä muutti pehmustettujen kalusteiden rakennetta 
ratkaisevasti. (Sarantola-Weiss 2003, 273.) Ruskeaa 
nahkasohvaa on sanottu 70- luvun alun symboliksi. 
70-luvun sohvat olivat runsaita ja pehmeitä, ne oli
päällystetty vakosametilla, karhealla villakankaalla
tai nahalla. Trendejä oli myös talonpoikais- ja Lapin
romantiikka, joka näkyi kotien esinemaailmassa,
myös nostalgia ja romantiikka nostivat päätään.
Kaikkien kuluttajien ulottuvilla oli siis laaja tuote-
kirjo. (Sarantola-Weiss 2003, 287.) Televisiosta oli
tullut olohuoneen kalustamisen vaikuttava tekijä,
jonka tunnusomaisin piirre oli juurikin sohvaryhmä.

Kuva 46: 1970- luvulla Sotka valmisti edullista Lenkku-sohvaryhmää, materiaaleina 
olivat maalattu teräsputki ja värikäs vakosametti. Sitä myytiinn nuorisokalusteena.

Kuva 47: Asko 1971 valmisti englantilaistyyppistä plyyshiverhoiltua Kensington edus-
sohvaryhmää. Se oli Askon 1970-luvun eniten myyty sohvakaluste.



5150

3.7 Pappani Erkko Jalkanen: Unelma 
modernista omasta kodista toteutuu

Pappani ja hänen perheensä elämä sodan jälkeen 
ylti hädintuskin alempaan keskiluokkaan. Hän oli 
liian ylpeä ottaakseen vastaan hänen isänsä Ilmarin 
tarjoamaa apua Ilmarin elinaikana. Erkon vaimo, 
mummoni Irja Jalkanen oli ammatiltaan ompelija, 
ja hän teki jonkin verran töitä kotona, mutta käy-
tännössä hän oli kotiäiti, kuten naiset yleisesti vielä 
1950-luvulla olivat. He olivat ns. työläisperhe, jolla 
ei ollut varaa omaan isompaan asuntoon, mutta 
haaveita asumisesta perheellä toki oli, erityisesti 
Erkolla. Nämä haaveet toteutuivat, kun Erkon isä 
kuoli vuonna 1966. Erkko sai perintönä maata ja 
mökin jossa he asuivat. Perintö mahdollisti vihdoin-
kin Erkon asuntohaaveet. 

Itikkala myytiin helsinkiläiselle perheelle kesä-
asunnoksi ja Erkko sopi heidän kanssaan myös 
rannan käyttöoikeudesta. Tämä helsinkiläisperhe 
kuuluu myös vahvasti minun lapsuuden kesämuis-
toihin ja muistoihini Itkkilan mökistä, jossa sain 
usein vierailla. Mökki on edelleen samalla perheellä 
kesäasuntona. 

Erkon ja perheen omakotitalotontti raivattiin aivan 
torpan lähelle, Armisveden rantaan mäen päälle. 
Erkolla oli haave, että taloon tulisi iso olohuone, 
josta avautuisi näkymä järvelle, Särkipohjan ran-
taan, jossa hän oli viettänyt lapsuutensa. Ikkunasta 
näkyy jopa Särkipohjan toiselle puolelle, josta pui-
den välistä pilkottaa Mikkolan päärakennus, hänen 
lapsuuden kotinsa jossa hän ei enää montaa kertaa 
käynyt. Ajatus tästä näkymästä saa minut toisinaan 
hyvin surulliseksi, pystyn mielessäni näkemään 
pappani seisomassa mäen päällä nojaten keppiinsä 
ja katselevan järvelle Mikkolan suuntaan. 

Erkolla oli muitakin haaveita asumisen suhteen, 
kuin pelkkä talo. Haaveet liittyivät kodintek-
niikkaan ja huonekaluihin. Hän halusi mukavan 
sohvaryhmän, jonka piti olla nahkaa, jossa hän 
voisi istuskella ja poltella tupakkaa samalla, kun 
katselee järvelle tai televisiota. Hän halusi myös 
ison keittiönpöydän, jonka ympärille perhe pystyisi 
kokoontumaan. Nämä kaikki haaveet vihdoinkin 
toteutuivat, kun perheen moderni uusi koti valmis-
tui vuonna 1969. 

Talo oli standardikoti, jonka oli piirtänyt helsinki-
läinen arkkitehti Pekka Rantanen. Talon piirustuksia 
jonkin verran kuitenkin muutettiin, mm. suurin osa 
ulko-ovista jätettiin pois. Alkuperäisissä piirustuk-
sissa oli piirretty mm. takapihalle neljä uloskäyn-
tiä, mutta loputa niitä tehtiin vain kaksi.  Talo oli 
valmistettu tiilestä, sekä puusta, materiaalit olivat 
pääsääntöisesti paikallisia. Mm. taloon käytetty 
puutavara oli omasta metsästä ja sahattiin sukulais-
ten pienellä sahalla, joka ei ole enää toiminnassa. 
Särkipohjaan mäen päälle nousi yksikerroksinen 
155 m²:n moderni talo, jossa oli lisäksi lämmitetty 
talous- ja saunaosa 65 m². Uusi koti tarjosi Erkon 
haaveiden mukaisesti näkymän järven suuntaan, 
kun koko olohuoneen mitalle oli suunniteltu ikku-
noita. Näkymä oli Erkon lapsuuskotiin päin Armis-
vedelle Särkipohjan rantaan. 

Hankasalmen Säkinmäkeen vedettiin vihdoinkin 
sähköt 1960-luvun lopulla, jolloin pappani perhe 
pääsi ensimmäistä kertaa nauttimaan sähkön tuo-
mista mukavuuksista. Myös kunnallistekniikka 
kosketti perhettä ensimmäistä kertaa.

Kuva 48-49: Kuvissa Ville Jalkasen arkistoista löytyneitä Ark-
kitehti Pekka Rantasen piirustuksia ”Erkkolasta”.  Erkko halusi 
lopulliseen taloon kuitenkin joitakin muutoksia. Mm. takaovia 
tuli vain yksi, olohuoneesta, sekä varastosta tehtiin yhtä suurta 
tilaa, johon on myös vain yksi ovi. 

48.

49.
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Kuva 50: Äitini Taina Jalkasen ottama kuva ”Erkkolan” takapihalta joskus 1980-luvulla. 

Kuva 51: Kuvassa Anita Jalkasen huone 
unikkoverhoineen vuonna 1971. Sängyllä 
istuu sisarrukset Ari Jalkanen, Anita Jal-
kanen ja Jukka Jalkanen, sekä vasemmalla 
reunassa heidän serkku Anja Jalkanen.

Isäni Ari Jalkanen kuvaa muutosta uuteen moderniin kotiin:

”Me muutettiin uuteen kotiin vuonna 1969, vähän ennen joulua. Isä, äiti ja iso sisko olivat val-
mistelleet kaiken meille valmiiksi. Me pojat tultiin yksi päivä koulusta ja sitten mökiltä haettiin 
viimeiset nyssykät ja käveltiin uuteen kotiin. Olisi se aikamoinen elämänmuutos. Suurimman 
muutoksen koin heti ensimmäisenä iltana. Tilaa oli niin paljon, ettei tiennyt miten päin siel-
lä olisi ja mitä sillä kaikella tilalla tekisi. Ensimmäisenä iltana mentiin heti myös saunaan ja 
suihkuun. Sisäsauna tuntui todella ihanalle, kun aikaisemmin piti mennä ulkorakennukseen 
ja ämpärillä kaadettiin vettä päälle. Kyllä siitä nautti, kun sai käydä sisävessassa ja suihkussa. 
Mökiltä oli tuotu jotakin kalusteita, mutta paljon meillä oli uusiakin. Meille oli tullut myös en-
simmäinen sohvakalusto ja pari viikkoa myöhemmin saatiin oma televisio. Keittiönpöydän isä 
teetti Aapeli Huuskosella, joka oli kirvesmies ja puuseppä. Aapeli rakensi myöhemmin meille 
myös aitan siihen pihaan. Minulla oli veli Jukan kanssa yhteinen huone, jonka yksi seinä oli 
maalattu tumman siniseksi. 

Isä oli alle viisikymmentä, kun me muutettiin, eli hän oli vielä töissä, eikä vapaa-aikaa edel-
leenkään paljoa jäänyt. Mutta muistan hänet istumassa olohuoneessa ja lukemassa Kalle Pääta-
lon kirjoja tai lehtiä. Isä luki todella paljon. 

Tätini Anita Jalkanen muistelee, kuinka ylpeä hän oli uudesta talosta. Se oli hänen mielestään moderni unel-
makoti, jollaista alueella ei ollut toista:

Katossa oli terrakotanpunaiset kattolankut joiden välit oli maalattu tumman vihreällä värillä. 
Koko koti oli oikeastaan maalattu muotiväreillä, joista Erkko ei lopulta oikein pitänyt. Mm. 
olohuoneen sininen päätyseinä sai pian päälleen puupaneloinnin. Ja hänen ja äidin punainen 
makuuhuone maalattiin valkoiseksi. Makuuhuoneisiin johtavassa käytävässä oli kattoon upote-
tut valaisimet, joissa oli pronssiset ristikot päällä. Minusta kaikki nämä värit sopi oikein hyvin 
harmaaseen muovimatolla päällystettyyn lattiaan. 

Osa kalusteista tuli mökiltä mukaan, mutta paljon Erkko halusi ostaa uutena. Minä sain lähteä 
Jyväskylään mukaan makutuomariksi kalusteostoksille. Olin tästä kovin ylpeä, että isä luotti 
minun makuuni. Olin aikaisemmin kesällä ollut isän siskon Annikin luona Hyvinkäällä ja An-
nikki tutustutti minut siellä käydessä Marimekon tuotteisiin ja halusin niitä meillekin kotiinkin. 
Ostimme minun huoneeseen punaiset unikkoverhot ja poikien huoneeseen sinivihreät lokkiver-
hot. Sitten sain valita sohvakaluston, johon kuului kaksi nojatuolia ja sohva. Ne olivat vihreää 
nahkaa ja puuta, ehkä tammea. En muista ostimmeko samalla reissulla kirjahyllyn, mutta sitä 
aikaa hylly on, joten luultavasti. Myöhemmin tein koulussa painotekniikalla olohuoneeseen 
verhot*. Keittiönpöydän isä halusi teettää vanhoista puista joita Mikkolan riihessä säilytettiin. 
Aapeli Huuskonen valmisti niistä todella pitkän pirttikaluston. Pöytä ja penkit ovatkin ainoa 
asia jotka niistä vanhoista puista valmistettiin. Serkku pojat sytyttivät riihen vähän myöhem-
min vahingossa palamaan, kun leikkivät intiaaneja ja kaikki puutavara meni siinä samalla. 

Television myötä vapaa-aikaan kuului muutakin kuin työntekoa. Äiti ja isä oli todella työteli-
jäitä ja aina touhuamassa jotakin. Muistan kuinka isä vapaa-ajallaan korjasi verkkoja tai tekin 
niitä itse. Istuin katselemassa hänen touhujaan, kuinka hän laittoi käppyräisen tuohen verkon-
silmään merkiksi. 
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Modernismi kosketti vihdoinkin Erkonkin perhet-
tä ja asumisen haaveet toteutuivat. Erkon haaveet 
asumisen suhteen olivat aika tyypillisiä ja aikaan 
sidottuja. Joskin osa haaveista toteutui keskivertoa 
hitaammin, kuin yleisesti. Mm. sähkö ja kunnallis-
tekniikka saapui Säkinmäenkylään keskivertoa myö-
hemmin. Talo oli omaan aikaansa sidottu tyyppitalo, 
jonka värimaailma edusti tyypillistä 1960–1970-lu-
vun rohkeaa aikaa. Isot värikkäät kuosit kodintekstii-
leissä saapuivat tätini mukana pääkaupunkiseudulta 
heidän kotiinsa. Mutta futuristisuus ja epäkäytännöl-
lisyys kalusteissa ei ollut koskaan Erkon mieleen, jo-
ten uuteen kotiin valikoitui rauhallisia suoraviivaisia 
kalusteita. Perinnön merkitys oman kodin saamises-
sa on myös ajalle tyypillistä, mutta yleensä oma uusi 
koti ostettiin kaupungista, eikä maaseudulta. Anneli 
Junton mukaan 1970-luvulla asuttiin pääsääntöisesti  
omistusasunnossa, joten Erkon perheen asumismuo-
to oli aikaan sidottua (Juntto, 2010. 39). 

 Oli myös mielenkiintoista kuulla kuinka isäni ku-
vaili hämmennystä, jota uusi koti alussa hänelle toi. 
Minun lapsuudessani eriytyneet tilat  ja kunnallis-
tekniikka oli itsestäänselvyys, kun isäni saatavilla ne 
olivat vasta hänen ollessaan 12-vuotias nuori poika. 

*Anita Jalkanen opiskeli 1970-luvun alussa 
Kuopion käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa, 
jossa hän myöhemmin opetti keramiikkaa. 

Kuva 54: Kuvassa Anita Jalkasen koulu-
työnä tekemät verhot olohuoneeseen ja 
keittiöön. Verhojen kuvitus on hyvin ajan-
henkeen sidotut, muodikkaat. Kiinnostus 
Marimekon kuoseja kohtaa mielestäni 
näkyy näissä hyvin.

Kuva 52: Perhettä istumassa keittiönpöydän ääressä 
joulupäivän aamiaisella vuonna 1979. Perheemme 
patriarkka Erkko istuu pöydän päässä.

Kuva 53: Kuvassa on nuorin Erkon lapsista Aarne 
Jalkanen ja kaksi Anita Jalkasen koulukaveria Kuo-
piosta. Olohuoneen sisustus on hyvin erilainen, kuin 
minun aikanani. 80-luku toi sisustukseen hiukan 
enemmän runsautta.
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”Your best work is your expression 
of yourself. 

Now, you may not be 
the greatest at it, 

but when you do it, 
you’re the only expert.”

- Frank Gehry

4
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4. 1975-1995 Individualismin aika

1970-luvulla rakennettujen kolkkojen 
betonilähiöiden jälkeen asumisviihtyvyy-
teen alettiin kiinnittää enemmän huomiota. 
1980-luvulle tultaessa kerrostalorakentami-
nen väheni ja omakotitalo ja rivitalorakenta-
minen lähti kasvuun. Nousukausi oli omis-
tusasuntojen kulta-aikaa, mutta 1990-luvun 
laman myötä se romahti merkittävästi. 
Perinteiset elämäntavat murenivat, vanhat 
säännöt ja rajoitukset korvasi individualis-
miajattelu, myös asumisessa. Erkko Jalka-
sen asumisessa ei enää tapahtunut suuria 
muutoksia, joitakin uusia kalusteita ostettiin 
vielä 80-luvulla, mutta 1990-luvulla talo 
aloitti hiljaisen rapistumisen.

4.1 Hyvinvointivaltio

Selvittyään 1970-luvun puolivälin talousongelmis-
ta Suomen talous kehittyi vakaasti ja ohitti muuta 
maailmaa koetelleen 1980-luvun alun taantuman 
lähes huomaamatta. Suomi oli muuttunut maa-
seutuvaltaisesta köyhästä maasta hyvinvoivaksi 
teollisuusvaltioksi. 1980-luvulla Suomessa elettiin 
vahvan hyvinvointivaltion aikaa, voimakas talou-
dellinen nousukausi kesti lähes koko vuosikymme-
nen.  Asuntopolitiikassa kypsän hyvinvointivaltion 
kaudelle ominaista oli korkea asuntotuotanto ja 
asuntosuunnittelu. Valtion lainoitus oli runsaimmil-
laan ja asumistukea laajennettiin, asumistaso parani 
entisestään. (Juntto 1990, 229.)

Vuonna 1975 suuret ikäluokat olivat keskimää-
rin 25–30-vuotiaita. He pääsivät vuosikymmenien 
mittaan eroon nuoruusvuosien taloudellisesta rahan 
puutteesta, ja he saattoivat ostaa asunnon, auton 
ja muita kulutustavaroita. Koti oli suomalaisen 
kulutuskulttuurin tärkein näyttämö, oma asunto 
oli monien tavoitteena ja nuorista perheistä tuli 
asuntosäästäjiä. (Sarantola-Weiss 2008, 84–96.) 
1980-luvulla suomalainen kodinomistusyhteiskunta 
saavuttaa huippunsa rahamarkkinoiden vapautuessa 
ja asuntomarkkinoiden ylikuumentuessa (Juntto 
2010, 23).

Hyvinvointivaltion kasvuvaiheen avainsanoja oli-
vat tasa-arvo, edisty ja julkisen vallan vastuu

4.2 Lähiöideologian kultakausi ohi

1970-luvulla alkoi pientalo aalto. Ihanne asunto 
ei ollut enää vain moderni ja riittävän tilava, vaan 
myös pientalo. 1980-luvulla alettiin puhua 1970-lu-
vulla rakennetuista lähiöistä rappeutuvina betoni-
kolosseina ja lähiöiden peruskorjaamisen tarpeesta. 
Betonilähiöt koettiin riskiksi, joissa kytivät erilai-
set sosiaaliset ongelmat. (Sarantola-Weiss 2008, 
22.) Tehtiin uudelleen käännös takaisin luontoon, 
laatuun sekä pienimuotoiseen rakentamiseen. Itse 
talojen suunnittelu voitti asuinalueen suunnittelun ja 
suunnitteluohjeet väljenivät, myös täydennysraken-
tamista ja korjaustoimintaa suosittiin. (Juntto 1990, 
283.) Vuodesta 1976 myös rivitalojen rakentaminen 
alkoi kasvaa, suosittiin myös täydennysrakentamis-
ta ja korjaustoimintaa. 

1970-luvulla vakiintui asumisen peruspohjaratkai-
su, jossa oli keittiö, olohuone, kylpyhuone, van-
hempien makuuhuone ja lapsille omat huoneet, niin 
sanottu normaali perheasunto. 1980-luvulla perus-
taso ei enää riittänyt, vaan haluttiin erottua. Indivi-
dualismi sekä omat päätökset ja kokemukset koros-
tuivat. Pientaloja rakennettiin paljon, asunnot olivat 
suurempia ja niissä oli usein huoneistosaunat. Salin 
tapainen hienompi huone palasi suuriin asuntoihin, 
joihin perheille rakennetaan kaksi olohuonetta. Toi-
nen oli tarkoitettu edustuskäyttöön ja toinen taas oli 
tv- tai takkahuone, eli niin sanottu arkihuone. Myös 
ruokasali teki paluun suurimpiin asuntoihin. (Juntto 
2010, 29.) 

Pientalot olivat omavaraisia, vastineeksi myös ko-
tityöt lisääntyivät ja matkat pitenivät. aiemmin pihat 
ja saunat toimivat yhteisinä tiloina, nyt tapaamispai-
kat puuttuivat. Myös palvelutaso pientaloalueella ei 
ollut erityisen hyvä. 

1980-luvulla kehittyi myös nykyaikainen kerros-
talo, joka oli asuttavuudeltaan 1970- luvun lähiöra-
kentamista  parempi. Julkisivuihin tuli ilmettä ja jo 
keskikokoisiin asuntoihin tuli kylpyhuoneen lisäksi 
erillinen wc. Koneellista ilmastointia täydentävät 
korvausilmaventtiilit tulivat pakollisiksi vuonna 
1987, jolloin LVI-laitteiden ääniongelmat saatiin 
hallintaan. Asuntojen väljyyskin kasvoi edelleen. 
1960-luvulla suomalaisella oli käytössään kes-
kimäärin runsaat 14 asuntoneliötä. Vuonna 1988 
määrä oli yli 30. Muutos laatikkoarkkitehtuurista 
yksilöllisempään ja monimuotoisempaan suuntaan 
ei tapahtunut ongelmitta. Suomalaisrakentajat olivat 
niin tottuneita yksinkertaisten laatikoiden tekoon, 
että kun Helsingin Katajanokan uusiin taloihin 
suunniteltiin 1980-luvun alussa erkkereitä, oli en-
simmäinen reaktio: erkkeri on mahdoton rakentaa. 
Taloudellisesti ja rakennusfysiikan kannalta näin 
valitettavasti olikin. (Mölsä 2017, www.rakennus-
lehti.fi)

kansalaisten sosiaalisista oikeuksista. Asuntopoli-
tiikka muuttui pankkien ja valtiovarainministeriön 
sosiaalipolitiikaksi (Juntto 1990, 299). Rahoi-
tusmarkkinoilla vallitsi rahan runsaus, asunnon 
ostajille tarjottiin ikuisia asuntolainoja ja koko-
naislainoitusta. Asuntomarkkinat perustuivat mark-
kinoihin ja vuokra-asuntomarkkinat eivät toimineet 
säätelyn vuoksi. Niinpä hyvinvointivaltio kehittyi 
hitaasti asuntopolitiikassa. (Juntto 1990, 307–330.) 
1970-luvun kollektivismi kääntyi individualismiin, 
kuluttavan yksilön henkilökohtaisiin valintoihin.  
Varsinkin 1980-luvun lopusta käytetty kuvaus ”ku-
lutusjuhla” on oikeutettu (Korvenmaa 2010, 271).  
Kerrostalorakentaminen vähentyi ja omakotitalojen 
ja rivitalojen rakentaminen yleistyi. Vuonna 1989 
omistusasuntojen osuus oli Suomessa nykyistäkin 
suurempi, 72 prosenttia asuntokunnista.

Kuva 55: Kuvan kaaviosta näkyy miten asuminen on jakautu-
nut vuonna 1988 (Suomen tilastollinen vuosikirja 1990).
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4.3 Lama

Nousukauden taittumisesta alkoi olla merkkejä 
jo vuonna 1989. Vuonna 1990 bruttokansantuote 
putosi ja työttömyys kasvoi niin , ettei sellaista oltu 
Suomen historiassa aiemmin koettu,  lamaan ajau-
duttiin hieman varkain. Suomen taloustilanne oli 
riistäytynyt käsistä taloudellisen noususuhdanteen 
huumassa vuonna 1986, kun rahoitusmarkkinat oli 
päätetty vapauttaa osana maailmantalouden kehi-
tystä. Ensin Suomessa oltiin kulutusjuhlahumussa 
ja sitten lamakrapulassa. 1990-luvun alkupuolella 
omaisuutensa menetti monet velkaantuneet.  Yk-
sinkertaisesti pankit olivat myöntäneet lainoja liian 
hövelisti. Taloustilanne oli saanut pankit lainaa-
maan rahaa heikoin perustein ilman, että selvitettiin 
pystyykö lainanottaja maksamaan velkansa takaisin. 
Samaan aikaan asuntojen hinnat alkoivat nousta ja 
ihmiset ottivat suurempia asuntolainoja kuin kyke-
nivät maksamaan. Muutettaessa uuteen asuntoon 
vanha koti oli usein vielä myymättä, jolloin syntyi 
niin sanottu kahden asunnon loukku. Kun asunto-
jen hintakupla puhkesi, tavalliset ihmiset joutuivat 
suuriin vaikeuksiin. Asunnon arvo romahti ja velat 
olivat suuria. Samalla myös pankit menettivät ra-
haa, kun ihmiset eivät pystyneet maksamaan lainoja 
takaisin ja vakuutena käytetyt asunnot eivät käyneet 
kaupaksi. (Suuntana Eurooppa. www.peda.net) 

Kymmenet tuhannet asuntovelalliset ja pienyrittä-
jät olivat velkaantuneet pahoin ja konkurssin myötä 
menettivät kotinsa ja muun omaisuutensa (Kaarti-
nen 2016, 443–448). 1990-luvun lama oli jopa pa-
hempi, kuin 1930- luvulla. Omistusasuntojen määrä 
väheni huomattavasti ja tuotetiin aravavuokra-asun-
toja suhdepoliittisena keinona, vuokrasäätelystä 
luovuttiin ja kysyntätuki, eli asumistuki olennaisesti 
laajeni (Juntto 2010, 23).

1990-luvun syvä lama katkaisi asumistason nousun 
vuosituhannen vaihteeseen saakka. Taantuman aika-
na pienten asuntojen kysyntä jälleen kasvoi uustuo-
tannossa, etenkin yksiöiden ja kaksioiden (Juntto 
2010, 29). Ennen toista maailman sotaa Suomen 
kaupungeissa asuttiin pääsääntöisesti vuokral-
la,  mutta sodan jälkeen omistusasunnot alkoivat 
yleistyä ja kehitys jatkui aina 1990-luvulle saakka. 
Laman takia vuokra-asuntojen kysyntä nousi jäl-
leen. Niiden tarjontaa lisäsivät sekä vuokransääte-
lyn lopettaminen, että runsas aravavuokra-asuntojen 
tuotanto. (Juntto 2010, 37.) 

Laaja valtion panos piti rakennusalaa hengissä. 
Lainoitus ja asumistuki, vuokransäätelyn lopettami-
nen vaikuttivat selviytymiseen. Vaikka valtio pystyi 
pitämään rakennusalan hengissä, niin silti raken-
nustyöläiset kärsivät lamasta eniten, joiden työttö-
myysaste oli jopa 37 prosenttia.

Kuva 57: Kuva Helsingin Kallion leipäjonosta vuodelta 1993. 

Kuva 56: Lama iski rakentamiseen vuoden 1990 syksyllä ja kesti kuusi vuotta. 
Rakentamisen määrästä ja työpaikoista katosi puolet.
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4.4 Postmodernismista kirpputorilöytöi-
hin

Vuoden 1976 jälkeen kuluttajien mielenkiinto 
kohdistui sohvakaluston lisäksi erilasiin tasokalus-
teisiin, pöytiin, hyllyihin ja kaapistoihin. Sohva oli 
kaikkien suomalaisten ulottuvilla, ja määrän lisäksi 
valikoima oli monipuolistunut, sohva oli saanut ar-
kisemman leiman. Uusi kulutuskulttuuri mahdollisti 
rakentaa itseä ja kotipesää tavaroiden avulla. Kes-
kustelut arjen estetiikasta ja kodin sisustamisesta oli 
yhtä tärkeitä kuin keskustelu hygieniasta ja naisen 
työssä käymisestä. Asunto otettiin sisustamalla hal-
tuun ja tehtiin osaksi itseä. (Sarantola-Weiss 2003, 
383–389.)

1980-luvulla modernin kalusteen valikoima 
koettiin liian kapeaksi, kun kohteena oli ihmisten 
ympäristön, sekä julkisen ja yksityisten tilojen 
suunnittelu. Suunnittelurationalismin kasvavan 
kritiikin kohteiksi joutui mm. Yhdysvallat ja Italia. 
Juuri näistä maista murtui 1980-luvulla kansainvä-
liseen tietoisuuteen modernismin kaanonin kyseen-
alaistava, moni -ilmeinen suuntaus, jolle annettiin 
yleisnimeksi postmodernismi. Arkkitehtuuri ja 
taideteollinen muotoilu haluttiin nostaa jälleen kult-
tuurisesti vaikuttavaksi, esillä oleviksi toimijoiksi. 
Suomalaisessa muotoilussa modernismi osoittautui 
kuitenkin hyvin puolustuskykyiseksi, postmoderni 
muutos näkyi enemmän värimaailmassa ja muo-
dollisten irtiottojen välityksellä. (Korvenmaa 2010, 
272.) Esimerkiksi Yrjö Kukkapuron vuonna 1982 
suunnittelema ”Experiment” sarja edustaa suoma-
laista postmodernia kalustesuunnittelua vapaamuo-
toisilla värikkäillä elementeillään, muuttamatta 
hänen suunnittelunsa modernistisia peruslinjoja. 
Kalustesuunnittelun kokeellisempaa puolta edusti 
pääsääntöisesti julkitilojen kalusteet, joiden tuo-
tantoa ruokki 1980-luvun kiivas julkinen raken-
taminen. Mutta samalla ylikuumentuneet asunto-
markkinat kiihdyttivät kodin kalusteiden kysyntää. 
Tähän kotimainen tuotanto ei pystynyt vastaamaan, 
ja vuosikymmenen lopulla tuonti ensi kertaa ylitti 
viennin. Kotimainen kunnianhimoinen kalustesuun-
nittelu palveli yhä enemmän julkista puolta ja kodin 
hankinnat muuttuivat edullisempaan tuontitavaraan. 
(Korvenmaa 2010, 274–275.)

1980-luvun ilmiöitä kodeissa olivat muun muassa 
pastellivärit, pyökki, tammiparketti, mustat kalus-
teet, sekä kromi, kulmikkuus, palapeilit, mikroaal-
touuni, Commodore 64, vohvelirauta ja vhs-vide-
onauhuri ja seinille ripustettiin isot koristeviuhkat. 
Juppikulttuuri ja ulkoisen muodon korostus toi 
koteihin ja olohuoneisiin myös kuntolaitteet. (Som-
mar 2009, ww.yle.fi) 

1990-luvun mittaan Suomalaiset saivat lisää 
vapaa-aikaa noin tunnin viikossa. Turvattomana 
laman aikana kodin merkitys kasvoi jälleen. Li-
sääntynyt vapaa-aika vietettiin kotona, vapaa-aikaa 
käytettiin edelleen eniten television katseluun, sii-
hen käytettiin yli kolmannes kaikesta vapaa-ajasta. 
Toiseksi eniten vapaa-aikaa käytettiin sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja kolmanneksi eniten lukemiseen 
ja liikuntaan. (Häggman 2008, 112–113.) 1990-lu-
vulla sisustuksessa alettiin tehdä persoonallisempia 
ratkaisuja ja yhdisteltiin vapaasti eri aikakausien 
tyylejä kodin sisustuksessa. Kuluttajatietoisuus 
lisääntyi ja alettiin tehdä myös ekologisempia 
ratkaisuja. (Sommar 2009, ww.yle.fi) Kierrätys ja 
kirpputorit nousivat 1990-luvulla suureen suosioon, 
myös kalusteiden ja sisustusesineiden osalta. Per-
soonallinen koti syntyi perintökalusteilla ja kirppu-
torilöydöillä. 

Kuva 59: Kuva vuoden 2012 Habitare messuilta, joissa luotiin 
80-luvun ”postmodenihuone”. Sisustustrendeihin kuuluivat 
kulmikkuus, palapeilit, mustavalkoisuus ja kromi. Koteihin 
myös ilmestyi paljon uusia esineitä aina audiovisuaalisista lait-
teista vesisänkyihin. Juppikulttuurin myötä myös kuntopyörät 
ja soutulaitteet saapuivat olohuoneisiin.

Kuva 58: Kuva 1980-luvun ”kromisesta ” olohuoneesta.
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Muistoissani kuvaan Erkko Jalkasen kotia, mummolaani ”Erkkolaa” 80- ja 90-luvun alusta:

”Mummolaan mentiin mutkaista hiekkatietä pitkin, ensin puiden lomasta tuli ruskea aitta nä-
kyviin, ja aitan takaa 60–70-lukujen taitteen yksikerroksinen talo. Sen ulkoverhoilu oli valkoista 
tiiltä ja ruskeaksi maalattua puuta, katto oli ruskeaa peltiä. Hyvin usein mummo oli keittiön 
ikkunassa odottamassa, kun me tulimme.  Vihreävalkoisten verhojen takaa hän tervehti meitä 
käden heilautuksella ja kiiruhti etuovelle. Joskus olin mummoani nopeampi ja ehdin ovelle en-
nen häntä, mutta usein hän ehti avata oven ennen minua ja nappasi syliinsä halaukseen. Mum-
molan ovi oli ruskea puuovi, joka pamahti kiinni itsestään vieterin avulla.. Pikkueteinen heti 
oven takan on minun muistoissani arkkitehtonisesti mummolan rakennuksen hienoin kohta.
Se oli sellainen ”lasikoppi”, jossa oli ikkunat katosta lattiaan sekä ulos että sisälle varsinaiseen 

eteiseen. Isossa eteisessä on pitkä Artek -tyylinen naulakko, jonka päällä oli kesät ja talvet pap-
pani karvahattu, sellainen Hannu Karpo -tyylinen. Toisella seinällä, joka oli ruskeaa tiiltä, oli 
kaunis 60-luvun peili ja lipasto. Lipaston päällä oli koko mummolan mielenkiintoisin esine, 
täytetty hirven pää sarvineen. Toisinaan isäni nosti minua ja sain silittää hirven turpaa. Myö-
hemmin ajattelin, että hirvenpää oli kauhein esine, joka mummolasta löytyi. Eteisestä pääsi 
keittiöön, sekä olohuoneeseen ja käytävään joka johdatti makuuhuoneisiin, sekä rakennuksen 
erilliseen siipeen, jossa oli sauna ja autotalli. Keittiö oli mummoni valtakuntaa. Rakastin tal-
vipakkasilla istua lämmitetyn leivinuunin vieressä leikkimässä. Samalla mummo leipoi leipää, 
kalakukkoja ja karjalanpaistia, jotka kaikki valmistettiin leivinuunissa. Keittiössä oli kolme eril-
listä työtasoa ja pieni keittiösyvennys, joka muistutti funktionaalista laboratoriokeittiötä. Yhdel-
lä työtasolla tehtiin pyykkäykseen liittyvät työt. Mummo levitti tasolle lakanoita joiden päällä 
hän silitti pyykit, hänellä ei koskaan ollut silityslautaa. Sähkökäyttöinen silitysrautakin meille 
tuli vasta 80-luvulla, ja lakanat hän mankeloi aina vanhalla parrulla ja laudanpätkällä. Kahdella 
muulla työtasolla leivottiin ja tehtiin ruokaa. Kaloja peratessa mummi nosti kalojen sydämet 
pöydän reunalle ja me lapset katsottiin kun niistä loppui syke. Jotakin kovin brutaalia, mutta 
samalla mummo sitoi meidät taitavasti kiinni häneen, hänen samalla tehdessään töitä. Keittiön 
päädyssä oli ruokahuone, joka oli yhteydessä olohuoneeseen. Perheemme patriarkka, eli pap-
pani istui aina pöydän päässä ja me muut hänen ympärillään. Erkko sitoi meidät tarinoillaan 
pöydän ympärille, Erkko oli tarinan kertoja, ja todella hyvä sellainen. Vieraatkin hän pyöräytti 
tarinoillaan pikkusormensa ympärille. Olohuone oli todella iso, siellä oli papan työpöytä, takka, 
sänky ja sohvakalusto. Uusi sohvakalusto tuli joskus 80-luvulla. Se ostettiin ovelta ovelle kier-
televältä kauppiaalta. Vihreä vaihtui ruskeaan. Muistan myös varhaisesta lapsuudesta, kuinka 
mummolassa poltettiin sisällä. Sohvan vieressä oli musta pitkällä jalalla seisova tuhkakuppi, jota 
pyöräytettiin nupista. Päätyseinällä oli televisiotaso ja kirjahylly. Kirjahylly oli täynnä kirjoja ja 
valokuvia, sekä muutamia matkamuistoja ja täytettyjä eläimiä. Minulle tärkeimmät olohuoneen 
kalusteet olivat mummon kiikkukeinu ja pitkä kukkapöytä. Kiikku oli mummoni valtaisuin. 
Sain kiivetä kiikkuun mummoni lämpöiseen syliin ja hän kiikutteli minua, sekä lauloi samalla 
kuiskaamalla korvaani. Kukkapöydän Erkko teetti aikoinaan mummolle, mummo oli mielestä-
ni kasvattanut siihen viidakon, kuin suoraan Muumi-saduista. 

Kaikki huoneet oli maalattu ennen syntymääni, missään ei ollut enää räikeitä 60–70-lukujen 
väritystä, vaan värit oli korvattu neutraalilla valkoisella. Muutenkin 60–70-lukujen räikeät värit 
tekstiileissä olivat myös kadonneet.

4.5 Pappani Erkko Jalkanen: Asumisen 
suuret muutokset ovat ohi

Tässä osassa Erkko Jalkasen asumisesta käytän 
omia muistojani. Synnyin vuonna 1978 Hankasal-
men Kirkonkylään, noin 16 km päähän mummolas-
tani, ”Erkkolasta”. Asuin kuitenkin mummolassa 
pääsääntöisesti kaikki lapsuuteni viikonloput ja 
lomat. Minulla on vahva tunneside siihen paikkaan 
ja pidänkin sitä toisena lapsuudenkotinani. Tämä 
tunneside osaltaan ajoi minua vahvasti tekemään 
tätä tutkielmaa ja liittämään siihen pappani tarinan. 
Joten koen, että on tärkeä tuoda myös oma ääneni 
tässä asumisen tarinassa kuuluviin. 

Varhaisin asumiseen ja sisutukseen liittyvä muis-
toni mummolasta on eteisessä lipaston päällä oleva 
täytetty hirvenpää, vihreät kuluneet nahkasohvat ja 
tupakan tuoksu, muistoihin kuuluu myös vahvasti 
mummoni, sekä jossain määrin pappani. Pappani 
oli perheemme patriarkka, jota toisinaan pelkäsin. 
Hän oli lempeä, ystävällinen ja uskomaton tarinan 
kertoja, mutta joskus myös kovin ahdistunut ja kii-
vas sanoissaan. Myöhemmin olen nämä ahdistukset 
osannut yhdistää mielessäni sotaan ja niistä joskus 
mummoni kanssa juttelin. Hän joutui Erkon syn-
kimmät hetket jakamaan ja kantamaan mukanaan ja 
lapset pyrittiin näistä aina pitämään erillään, kui-
tenkin vanhin lapsista Anita muistaa lapsuudestaan 
nämä liiankin hyvin. Minä opin lapsena lukemaan 
isoisääni ja nauttimaan hänen seurastaan, kun hän 
oli hyvällä mielellä ja väistelemään, kun hänen 
ahdistuksensa tuli. 

Kuva 60: Kuvassa minä ja äitini Taina Jalkanen sekä ”Erkkolan” vih-
reää sohvakalustoa. Takana näkyy myös olohuoneen tiiliseinä, jossa 
oli takka. 

Kuva 61: Kuvassa minä 1980-luvulla ”Erkkolan” etuovella.
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 Pappani oli jossain vaiheessa siirtynyt nukkumaan olohuoneeseen, jossa oli hänen hengitys-
koneensa. Hän kävi hengittämässä koneesta lääkettä pahaan keuhkosairauteen. Minä nukuin 
mummon kanssa hänen huoneessaan, joka oli mummon ja papan entinen yhteinen makuuhuo-
ne. Toinen makuuhuone oli setäni, joka asui vielä kotona. Ja kolmas makuuhuone toimi vieras-
huoneena. 

Saunatilat olivat minusta talon pelottavin paikka. Sinne mentiin yhdyskäytävää pitkin muu-
tama rappua alas. Käytävällä oli ovi etupihalle, mutta sitä käytettiin harvoin. Käytävän päässä 
oikealla oli pukeutumistila, pesuhuone ja sauna. Saunan lattia oli todella kylmä maalattu be-
tonilattia. Saunassa oli sähkökiuas, josta Erkko ei oikein koskaan pitänyt. Kesäisin saunaa ei 
juurikaan käytetty, vaan saunoimme mummon ja papan rannan rantasaunassa. Rakas muisto 
sisäsaunasta ovat joulusaunat, joissa käytiin erikseen naisten ja miesten kesken. Kaikki sukuni 
lähimmät naiset pakkasivat itsensä lauteille vieriviereen. Yhdessä vertailtiin käsiä ja varpaita, 
kuka oli perinyt ne keneltäkin. Minulla oli kummitätini Anitan pitkät sormet ja varpaat, nos-
timme kädet yhteen ja katselimme niitä saunan heikossa valossa.

Kesäisin mummolassa oli vilkasta, vieraita kävi jatkuvasti. Jotkut viihtyivät pitkään ja toiset 
vain pyörähtivät. Pihalla setäni autoradiosta raikasi suomi-iskelmä  ja muistan  ihmisten iloi-
sen naurun. Piha- ja peltotöitä tehtiin talkoovoimin, kaikki auttoivat toisiaan. Talkoot siirtyivät 
talosta taloon ja lapset saivat pyöriä mukana ja töitäkin jouduttiin tekemään. Päivän päätteeksi 
käytiin katsomassa verkot, sekä katiskat ja sitten sain uida. Mummo ja pappa eivät ymmär-
täneet miten jaksoin ”pulikoida’ niin pitkään, mutta kärsivällisesti he odottivat minua saunan 
kuistilla tai laiturilla, samalla he saattoivat tehdä saunavihtoja tai korjata mertoja. Lopulta 
päivän viiletessä iltaan, kävelimme kuikan laulun saattelemana kinttupolkua pitkin ylös talolle, 
paitsi Erkko-pappa joka kiersi tietä pitkin mopolla. Joskus pääsin hänen kyytiinsä ja sain istua 
tankin päälle. Myöhäisempi ilta usein pyhitettiin ensin televisiolle ja sitten lukemiselle. Syötiin 
voileipiä ja katsottiin televisiosta uutisia tai Dallasia. Minä näin Erkossa ja Irjassa myös sen 
puolen, joka istuutui kotiinsa rentoutumaan ja olemaan, jotka nauttivat kanssani siellä va-
paa-aikaa ilman töitäkin.

Minun aikanani Erkko jäi kalastustöistä eläk-
keelle, vanheni ja hänen kuntonsa romahti no-
peasti. Sama muutos tapahtui hiukan hitaammin 
hänen unelmakodilleen. Isäni muistelee, että 
1970–1980-luvuilla taloa korjailtiin paljon mm. 
lisättiin eristettä, siipirakennuksen katto vaih-
dettiin, lämminvesivaraaja vaihdettiin isompaan, 
sähkölämmityksen lisäksi tuli puukattila, vaihdet-
tiin lastulevyä pois, ikkunat vaihdettiin ja laitettiin 
puhallusvillaa yläpohjaan. 1990-luvulla ilmeni 
myös kosteusvauroita, heidän 1960–1970-luvun 
vaihteen unelmatalo ei ollutkaan rakennettu kovin 
hyvin. Tämä on tyypillistä sen aikakauden raken-
tamiselle. Isovanhempieni päätös oli, ettei enää 
isompaa saneerausta talossa tehtäisi. 1990-luvun 
alussa mummoni elämää helpottamaan tuli mm. 
astianpesukone, joka vaati häneltä hiukan totutte-
lua. Muuten modernit laitteet saapuivat Erkon ja 
perheen kotiin keskivertoa myöhemmin. Toisaalta 
maaseutu muuttui hitaammin, kuin kaupungit. 
Asioita tehtiin niin kuin aina oli tehty, eikä koettu, 
että mm. kodinkoneita tarvittaisiin helpottamaan 
elämää. 1980-luvun nousukausi ei vaikuttanut 
mummolaani juurikaan, asiat pysyivät suhteellisen 
ennallaan. Muistan mummoni päivitelleen isäni 
isoa videokameraa helvetin rakkineena, jolla ei 
hänenlaisiaan vanhoja naisia saanut kiusata. Pas-
tellivärit ja 1980-luvun runsaus sisustuksessa ei 
myöskään koskaan saapunut ”Erkkolaan”. Muis-
tan, että joitakin kalusteita poltettiin ja ostettiin 
uutta halpaa lastulevyä tilalle. Silti minusta toisi-
naan tuntui, että mummolassa kaikki oli pysähty-
nyt ja alkoi olemaan jopa ”vanhanaikaista”, mutta 
mummolan kuuluikin olla niin, muuttautumaton. 
Paikka pysyi muuttumattomana ja paikallaan 
1990-luvun lamankin. Laman aikaan ”Erkkola” 
oli jälleen koti ja turva lapsilleen, jotka menettivät 
lama-aikaan työnsä, kuten isäni veljineen. Mum-
molani oli 1990-luvulla aloittanut hiljaisen autioi-
tumisen ja rapistumisen, aluksi salaa meiltä aivan 
huomaamatta. 62.

63.

64.

Kuva 62-64: Vein kesällä 2016 perheeni katsomaan minun 
vanhaa mummolaa. Tuolloin ”Erkkola” oli edelleen tyh-
jillään ja vanhat polut olivat alkaneet kasvamaan umpeen. 
Talon ja pihan taika oli kadonnut, mikään ei tuntunut 
samalta, kuin joskus. Tajusin myös miten suuri merkitys 
ihmisillä oli ollut minun ihanilla mummola muistoilla, he 
olivat tekemässä ”Erkkolasta” minulle sitä toista kotia.
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I really believe in the idea of the future.

-Zaha Hadid

5

Johtopäätökset
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5. Yhteenveto

Tämä kandidaatin tutkielmani käsitteli 1900-luvun 
asumisen muutoksia. Asumisen muutokset Suomes-
sa ovat olleet todella suuria, on muutettu maalta 
kaupunkeihin ja tuvasta kerrostaloon. Ennen toista 
maailmansotaa Suomeen syntyi uusia koteja maal-
le ja kaupunkeihin. Sisällissodan jälkeen alettiin 
kohentaa työväestön elinehtoja. Yleinen ajatus 
asumisesta muuttui: alettiin miettiä millaisessa 
asuinympäristössä ihminen asuu ja ajateltiin, että 
asuinympäristö vaikuttaa ihmisen elämään. Tämän 
vuoksi pyrittiin tekemään terveellisempiä ja hy-
gieenisempiä asuntoja. Nämä asumisen uudet tuulet 
näkyivät ensimmäisenä työväestön asumisessa. Le 
Corbusier on todennut vähempiosaisten asumisesta, 
”arkkitehtuuri tai vallankumous – voimme välttää 
vallankumouksen”. Mutta toteutuiko tämä ajattelu-
tapa käytännössä kaikkialla?

Helsingin Puu-Vallilaan suunniteltiin ja rakennet-
tiin vuonna 1910 työväelle puutaloasuntoja, jotka 
kätkivät sisälleen lukuisia keittiön ja yhden huo-
neen asuntoja, joissa saattoi asua yli kymmenenkin 
henkeä. Aikalaiset ovat kuvanneet Puu-Vallilan 
olleen saastainen ja paheellinen kaupunginosa hy-
vin pitkään. Mielestäni Puu-Vallilan rakentamisessa 
näkyi edelleen vahvasti luokkayhteiskunta, ja näkyi 
hyvin pitkälle, ehkä jopa 1980- luvulle saakka. Kun 
taas 1920-luvulla rakennettu puutarhakaupunginosa 
Käpylä oli jo onnistuneempi työväestön kaupun-
ginosa. Korvenmaan toteaa Käpylän olevan hyvä 
esimerkki kaupungin viranomaisten pyrkimyksestä 
nostaa työväestön asumistasoa ja mahdollisuutta 
nauttia väljästä ja terveellisestä asuinympäristöstä. 

Anneli Junton mukaan teollistumisen myötä mo-
derni rationaalisuus korvasi säädynmukaisen asun-
non. Silti kaupunkirakentaminen 1900-luvun alussa 
vastasi hitaasti ihmisen ja perheiden tarpeisiin 
alemmissa yhteiskuntaluokissa, vaikkakin asumisen 
rationaaliseen tarveajatteluun oltiin vahvasti siirryt-
ty.  Vapaa-aika on myös melko uusi käsite, 1900-lu-
vun alussa työpäivät alkoivat lyhentymään ja ko-
dissa ehti työpäivän jälkeen myös viettämään omaa 
aikaa eri tavalla kuin ennen. Lisääntynyt vapaa-aika 
ja uudenlainen asuntorakentaminen synnytti eriy-
tyneitä huoneita ja olohuoneesta pikkuhiljaa muo-
dostui kodin sydän. Omistuskodin arvostus nousi, 
se merkitsi hyvää elämää. Kertomus suomalaisesta 
kodista on tarina jokapäiväisistä välttämättömyyk-
sistä, sekä perheen unelmapaikasta. 

1920–30-luvun funktionaaliset tilan toiminnalli-
seen eriyttämiseen ja keskiluokkaiseen asumisen 
malliin perustuvat perheasunnon ihanteet muodosti-
vat pohjan 1940–1950-luvun jälleenrakentamiselle, 
sekä edelleen 1960–1970-luvun suureen maalta-
muuttoon kyteytyvälle laajalle lähiörakentamiselle 
(Saarikoski, 2002. 12). 1930-luvun moderni asunto 
oli uusi käsite ja vain varakkaiden ja keskiluokan 
tavoitettavissa, mutta levisi myöhemmin koko 
kansan normaaliasunnoksi. Erityisesti tämä tapahtui 
1960–1970- lukujen nopean ja määrällisesti suuren 
elementtilähiörakentamisen myötä (Saarikangas, 
2002, 343). Pentti Virrankosken mukaan myös 
asuntojen tilavuus henkeä kohti on kasvanut merkit-
tävästi sotien jälkeen. 1960-luvulla pinta-ala oli 14 
neliömetriä, mutta vuonna 1998 jo 34 neliömetriä 
(Virrankoski 2001, 1000).  Kun taas Erkko Jalkasen 
asumisen tarinassa käy toisin, hänen lapsuudessa 
suurtilalla viettämät vuodet vaihtuivat myöhemmin 
pienempään. Hänen tekemät ratkaisut olivat mieles-
täni poikkeuksellisia, koska mahdollisuus isompaan 
ja parempaan kotiinkin olisi ollut. Toisaalta hänen 
perheensä ei koskaan tuntenut, että heiltä olisi puut-
tunut mitään.

1970-luvun lähiöistä on tullut epäonnistuneen asui-
nympäristön symboli ja näiden rumien betonikolos-
sien mahdollisuuksia arvioidaan nykyisin huoles-
tuneina. Suurijoukko ihmisiä olisi valmis purkaan 
nämä ongelmalliset betonilähiöt. 1970- luvun beto-
nilähiöitä saneerattiin jo ensimmäisen kerran 1980- 
luvulla ja nykyiset arviot niiden saneraamisesta on 
surullista luettavaa. Heikentynyt rakentamisen laatu 
puhuttaa, uusien talojen saneraamisen tarve voi olla 
jo 10 vuotta valmistumisvuoden jälkeen . Siinä mis-
sä 1960-luvun kalustemuotoilussa yksi vallitsevista 
ajatuksista oli, ettei kalusteen tarvitse enää kestää 
isältä pojalle, tämä ajatus minulle valitettavasti 
tulee mieleen 1900-luvun rakentamisen viimeisistä 
vuosikymmenistä. 1980–1990-lukujen asuminen 
koskettaa jo minuakin. 1980-luvun pientaloasun-
tokanta ei tällä hetkellä kelpaa asuntomarkkinoil-
la, ja talojen purkamistakin tapahtuu. Juppiajan 
individualismi uima-altaineen ei vastaa nykyistä 
asuntoihannetta. Toisaalta 1990-luvun persoonalli-
set sisutukset tuntuvat kiinnostavilta ja vaikuttavat 
tässäkin hetkessä ajankohtaisilta. 

Suomalaisen asumisen muutoksen lisäksi halusin 
tutkimuksessa käydä läpi myös kalustetta ja sen 
kehitystä, ja mitä se merkitsee minulle kalustesuun-

nittelijana. Tiesin, että sisällisota oli vaikuttanut 
pitkään yhteiskunnassa ja vaikuttaa jollain tavoin 
edelleen, mutta minulle oli yllätys miten pitkälle se 
määritti myös perhettä, kotia ja kodin sisustamista. 
Näkisin sen vaikuttaneen vahvasti myös taideteolli-
seen muotoiluun, kuten kalustesuunnitteluun. Tiesin 
jo ennen tutkimusta, että suomalainen taideteollinen 
muotoilu nojaa erityisesti kaupallisesti edelleen 
perinteisiin ja vanhoihin klassikoihin. Lähdekirjalli-
suudessa tämä näkemys myös tuli ilmi. Viestivätkö 
tietyt tuotteet ostajan moderniteettiä tai elistismiä? 

Kuva 66: Aikajanassa näkyy mitä yleisellä tasolla tapahtui 1900-luvulla asumisessa, sekä mitä 
samaisesti tapahtui Erkko Jalkasen elämässä ja asumisessa. Erkko Jalkasen asuminen oli pääpiir-
teittäin aikaan sidottua, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. 

Kuva 65: Erkko Jalkanen (takimmaisena) nuotan 
vedossa 1970-luvulla.
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Oli myös yllättävää huomata miten tärkeä mer-
kitys televisiolla on ollut suomalaisessa arjessa ja 
vapaa-ajassa. Television merkityksen korostaminen 
on vaikuttanut suuresti myös kodissa vapaa-ai-
kaan käytettyyn tilaan ja sen tärkeyteen. Olohuone 
kalusteineen on koonnut perheen pitkään yhteen, 
pääsääntöisesti television pariin. Vuonna 2001 
valmistuneessa Heinosen kulutustutkimukses-
sa todetaankin, että suomalaiset kuluttivat 60 % 
vapaa-ajastaan television katsomiseen. Ja kuinka 
paljon televisio on hallinnut muuta sisustusta sen 
ympärillä? Ainakin sohva ja nojatuoli ovat mieles-
täni korostaneet television ympärillä vietettyä jou-
tilaisuutta. Mutta miten käy sohvalle ja nojatuolille 
tulevaisuudessa, kun television merkitys kodeissa 
on vähentynyt. Onko kalusteteollisuuden vastatta-
va kuluttajan tarpeeseen tv-formaatin muuttuessa 
läppäriksi tai kotiteatteriksi? 

Television merkitys myös Erkko Jalkasen asumi-
sen historiassa oli yllättävä. Erkko Jalkasen tarina 
osoittaa kuinka television edessä vietetyt hetket oli-
vat tärkeitä, nämä hetket olivat koonneet jopa koko 
naapuruston yhteen. Lisäksi televisioon, omaan 
olohuoneeseen ja sohvakalustoon liittyi paljon haa-
veita. Mielestäni siihen kulminoitui Erkon perheen 
haave omasta kodista. Kodista, jota myös minä 
voin hyvillä mielin kodiksi kutsua. Erkon asumi-
sen tarina päätyi tässä tutkielmassa vuoteen 1995. 
Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1997 hän kuoli 
ja joitakin vuosia myöhemmin mummoni muutti 
vanhainkotiin. Unelmien modernikoti ei ollut enää 
Erkon lasten unelma ja talo autioitui ja rapistui aina 
vuoteen 2017 asti, jolloin serkkuni Ville Jalkanen 
(s.1990) osti talon ja tontin perikunnalta. Talossa on 
aloitettu iso saneeraus ja näin on toteuttamassa nyt 
seuraavan sukupolven asumisen unelmia samassa 
talossa. 

Jälkimodernissa yhteiskunnassa kodista on tullut 
vapaa-ajan vieton, rentoutumisen ja yksityiselämän 
paikka. Asumisen normit on sisäistetty, eikä niitä 
tarvitse enää korostaa. Katse menneeseen saa minut 
pohtimaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Mikä voisi 
olla seuraava suuri yhteiskunnallinen muutos, joka 
vaikuttaisi asumiseen? Mieleeni tulee muutaman 
vuoden takainen pakolaisvirta, joka koski myös 
Suomea ja herätti meissä suomalaisissa paljon 
tunteita. Jos tulevaisuudessa vaikkapa Euroopan 
alueella kriisien myötä lähtee ihmismassoja liik-
keelle, miten Suomi pystyy vastaamaan tähän? 
Toisaalta olemme osoittaneet historiassa nopeaa 

reagoimista kriisiasuttamiseen. Tosin oman kansan 
asuttaminenkaan, ei ollut yksinkertaista, osa Kar-
jalan siirtolaisista koki omassa maassaan syrjintää 
ja rasismia, sekä moni joutui asumaan pitkään mm. 
pommisuojissa. Toinen minua askarruttava kysy-
mys on ilmastonmuutos, voisiko tulevaisuuden 
asumistrendi olla ”ekokoti”. Suomalaisissa kodeissa 
kulutetaan paljon energiaa, mm. lämmitykseen ja 
kulkemiseen. Mitkä olisivat uudet ”ekoasumisen 
trendit” ja energiatuottamisen muodot? Muita 
tulevaisuuden asumishaasteita voisivat olla mm. 
ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaaminen ja van-
han asuntokannan saneeraaminen tai purkaminen. 
Entä miten asumiseen vaikuttaa nykyinen sosiaali-
politiikka, ajaako se meidät takaisin luokkayhteis-
kuntaan myös asumisessa? Miten keskiluokan, sekä 
alemman keskiluokan asumiseen vaikuttaa työajan 
lisääntyminen, sekä palkkojen, etenkin lomaraho-
jen leikkaukset. Leikkausten merkitystä vapaa-ajan 
viettoon on pohdittu, voiko se muuttaa vapaa-ajan 
vieton jälleen kotikeskeiseksi?  Asumisen historia 
mielestäni osoittaa ainakin sen, että kodilla on ollut 
ja on edelleen yksi keskeinen tehtävä: tarjota suojaa 
ja turvaa sen asukkaille. Anneli Junton mukaan 
polkuriippuvuus voi tulevaisuudessa yhä enemmän 
hallita asumispäätöksiä kuluttajien preferenssien ja 
valintojen kautta. 

Kuten aiemmin totesin isoisäni asumisen historia 
ei mielestäni ole aivan tyypillinen, vaikka hänen 
asumiseensa liittyy kuhunkin aikakauteen sidonnai-
sia elementtejä. Isoisäni Erkon ja mummoni Irjan 
vanhempien menneisyys ja luokkaerot vaikuttivat 
pitkään Erkon tekemiin ratkaisuihin, erityisesti 
heidän asumisensa suhteen. Tiesin asian jo pitkään 
olleen näin, mutta oli mielenkiintoista selvittää 
asiaa hiukan lisää. Sain kuulla uusia asioita hei-
dän arjestaan ja haaveistaan, ja kuinka ne lopulta 
toteutuivat. ”Erkkola” ei koskaan ollut minulle 
moderni nykyaikainen koti, kuten se joskus oli ollut 
sen ensimmäisille asukkaille. Minulle se oli koti, 
joka oli turvallisin ja lämpöisin paikka lapsuudes-
sani. Pääsin myös näkemään Erkon viettämässä 
vapaa-aikaa kotonaan, näitä muistoja hänen omilla 
lapsillaan oli kovin vähän. Hänen vapaa-aikansa 
oli mielestäni osittain myös aikaan sidottua, tele-
vision ja lukemisen merkitys oli vielä suuri kotona 
vietetyssä ajassa 1980–1990-luvuilla.  Mummon ja 
papan kanssa vietetty aika ja ”Erkkola” talo sulkee 
sisälleen rakkaimmat lapsuuden muistoni ja ne kul-
kevat mukanani aina.

Itikkala/
Mökki

Erkkola

Armisveden Särkilahti

Särkipohja

Kuva 67: Kuva Google Earth:sta, josta näkee paremmin kuinka lähellä toisiaan Erkon kodit to-
dellisuudessa olivat. Oranssilla ympyrällä olen merkkinnyt missä Erkko on asunut. 

Erkko Jalkanen teki hiljaista kapinaa perhettään kohtaan mentyään mummoni Irja Jalkasen kans-
sa naimisiin, kuitenkin he asettuivat Erkon lapsuuden kodin maille asumaan, sekä myöhemmin 
näköyhteyden päähän lapsuuden kodistaan Mikkolasta. 

Korkeala
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