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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä teoriaosuudessa tutustutaan Suomen asumisen historiaan 1900-

luvulla keskittyen merkittäviin valtavirran liikkeisiin ja niihin liittyviin syihin ja seurauk-

siin, jotka helpottavat ymmärtämään, miksi Suomen asuntokanta on nykyään sellainen 

kuin on, miten suomalaiset 2000-luvulla ovat asuneet ja millaisia tulevaisuuden näkymiä 

suomalaisten asumiseen mahdollisesti on tulossa. Työssä käsitellään kansallisen tason 

lisäksi yksilötasolla asumisen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelutyön viitekehyk-

sen tukemiseksi tutustutaan Yhdysvalloista lähtöisin olevaan asumisen muotoon, jota eng-

lanniksi kutsutaan nimellä agrihood (agricultural neighborhood) ja ekokylien erilaisiin muo-

toihin.  

Toiminnallisessa osassa on esitetty suunnittelualueelle laadittu korttelisuunnitelma Niipa-

lan tilalle, jonka tarkoitus on edistää tilalle suunnitellun Farmikylä-hankkeen toteutumista 

ja esittää, ettei Farmikylästä suunnitella tavanomaista asuinaluetta. Farmikylän on tarkoi-

tus tarjota monipuolisesti palveluja, jotka räätälöidään asukkaiden tarpeiden mukaan ja 

tehdä maalle muuttamisesta houkutteleva ja helppo vaihtoehto. Kohderyhmänä ovat ihmi-

set, joiden arvoihin kuuluvat muun muassa ekologisuus, lähiruoka, yhteisöllisyys sekä ym-

päristön turvallisuus puhtaus, juurevuus ja identiteetti. Farmikylän lopullinen toimintamalli 

on vielä selvityksen alaisena, mutta työssä on esitetty joitakin Farmikylän tarjoamia mah-

dollisuuksia ja jo kaavoitusvaiheessa olisi pyrkimys tukea maiseman säilymistä sekä yhtei-

söllisyyttä ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta.   
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2 SUOMEN ASUMISEN HISTORIAA 

2.1 1800-luvun ja 1900-luvun taite  

1800-luvun ja 1900-luvun taitteessa melkein 90 prosenttia suomalaisista asui vielä maa-

seudulla ja sai elantonsa alkutuotannosta. Tuolloin tapahtui ensimmäinen kaupungistumi-

sen aalto, jolloin uudet nykyaikaiset kiviset kerrostalot alkoivat korvata vanhoja puukau-

pungin asumiskortteleita, jotka muistuttivat maalaismaista asutusta siltä osin, että tontin ja 

katutilan ero oli selkeä, tonttia kohti oli yksi asuinrakennus, jota ympäröivät useat talousra-

kennukset ja asuminen oli omavaraista. Tuon ajan kaupungeissa asuminen oli eriytynyttä 

eri sosiaaliluokkien välillä. Työväelle oli omat osittain suunnitellusti ja osittain suunnittele-

mattomasti rakentuneet kaupunginosat, kun taas porvaristo asui kantakaupungin kerrosta-

loissa. (Saarikangas 2002, 127, 129; Löyttyniemi 2013.)  

 Porvariston asunnot olivat nykymittapuullakin tilavia, asuntoihin lukeutui useita sosiaali-

sen kanssakäymisen huoneita. Asunnoissa vallitsi tilan kolmijako, johon lukeutui talous-

osa, joka haluttiin sulkea muulta elämältä, sosiaalisen kanssakäymisen tilat ja yksityiset 

makuuhuoneet. Lisäksi talous- ja ruokakunta oli jakautunut sukupuolen ja työnjaon mu-

kaan kahteen osaan: naisen, talon emännän johtaman kotitalouden osaan ja miehen joh-

taman työnteon ja taloudellisen tuoton osaan. (Saarikangas 2002, 130; Löytty-

niemi 2013.)  

Työväenluokka asui porvaristoa ahtaammin hierarkisessa kaupungin alueiden jaossa, 

suurimmaksi osaksi omissa erillisissä kaupunginosissaan 1910-30-luvuilla, mutta työväen-

luokkaa asui myös kantakaupungissa samoissa rakennuksissa kuin porvaristo ja ylempi 

keskiluokka, mutta heidän asuntonsa olivat ahtaita. Nouseva keskiluokka hälvensi vähitel-

len parempi- ja vähempiosaisten asuinalueiden rajoja. Asuntojen tilanjäsentelyn muutosta 

määrittivät kasvava teollistuminen ja työväestö, kodin merkityksen korostuminen sekä por-

variston nousu ja keskiluokan muotoutuminen. (Saarikangas 2002, 127,131; Härö 2006; 

Löyttyniemi 2013.)  

  

2.2 Puutarhakaupunginosat  

Idea puutarhakaupunginosista alkoi hiljalleen muotoutua ennen toista maailmansotaa. Sil-

loin pääasiassa varakkaalle väelle, mutta myös työläisille alettiin rakentaa huvilakaupun-

ginosia. Ne loivat uuden omanlaisensa tilan kaupungin ja maaseudun välimaastoon, jossa 

uusi kaupungin liepeille sijoittuva elämä yhdistyi vanhaan maalaisuuteen. Esimerkiksi Hel-

singissä varakkaan väen huvilakaupunginosia rakennettiin Kulosaareen ja 
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Munkkiniemeen. Oulunkylään, Malmille ja Tapanilaan rakentui taas puutaloalueita, joissa 

asui sekä keskiluokkaa että työväestöä (Museovirasto 2009a; Helsingin kaupunkinmu-

seo 2004). Kyseiset puutaloalueet olivat kuitenkin kaavoituksen ulkopuolella, eivätkä ne 

olleet kokonaisvaltaisen aluesuunnitelman tuotosta. Puutarhakaupunginosat, jotka toimi-

vat myöhemmän lähiörakentamisen pohjana, muotoutuivat Suomessa pääpainotteisesti 

toisen maailmansodan jälkeen. Ihanteena oli elää luonnonläheisesti pienissä, yhden tai 

kahden perheen taloissa tai rivitaloissa. Suomen ensimmäiset rivitalot ovatkin syntyneet 

1910-luvulla Eliel Saarisen suunnittelemina Munkkiniemessä. (Salastie-Mutanen 1999, 8; 

Saarikangas 2002, 127-128; Härö 2006.)  

1920-luvulla Helsingin kansanasunnot Oy rakennutti Käpylän puutarhakaupunginosan työ-

väestölle, joka edusti ajan ihanteellisinta asumista. Matti Välikankaan suunnittelemat puu-

talot olivat joko yksi- tai kaksikerroksisia, ja niissä asui kahdesta neljään taloutta. Talojen 

yhteydessä oli puutarha, jossa kasvatettiin kukkien lisäksi hyötykasveja ja kasviksia asuk-

kaiden omiin ruokapöytiin ja tällaiset hyötypuutarhat olivat olennainen osa puutarhakau-

punginosan aatemaailmaa. Uskottiin, että kosketus maahan ja oman ruoan tuottaminen 

kasvattaa ja rauhoittaa ihmistä, jolloin ihmiset eivät ehdi terveellisiltä ja hyödyllisiltä puu-

tarhatöiltä ajattelemaan pahaa ja esimerkiksi kapinoimaan. Vastaavanlaisia alueita suun-

niteltiin myös muihin Suomen kaupunkeihin, kuten esimerkiksi Ouluun 1920−1930-luvuilla 

toteutunut Tuira, joka katosi myöhemmin kerrostalojen tieltä. (Saarikangas 2002, 355; 

Härö 2006; Museovirasto 2009b.)  

2.3 Rakentaminen maalla  

Ennen 1920−30-lukuja maaseudulla asuntojen suunnitteluun ei liiemmin kiinnitetty huo-

miota. Vasta tuolloin rakennusmestari Heikki Siikonen laati pienviljelijöiden avuksi maa-

seutuasuntojen tyyppipiirustuksia. Asuinoloihin oli kuitenkin jo 1800-luvun lopulla kiinni-

tetty huomiota, sillä vaikka maaseudulla oli varakkaimpien sukujen kartanoita ja maatiloja, 

maalla asui myös paljon tilatonta väkeä, joiden oloista tilattoman väen alakomitea teki sel-

vityksen, jonka perusteella monien pienviljelijöiden asuinolot olivat surkeat ja ah-

taat. (Löyttyniemi 2012.)  

Pian Suomen itsenäistymisen jälkeen säädettiin Laki vuokra-alueiden lunastamisesta 

(135/1918), toisilta nimiltään Lex Pehkonen ja Lex Haataja. Lain nojalla valtion toimenpi-

tein muodostettiin uusia tiloja. Alun perin laki koski vain yksityisten vuokranantajien mai-

den torppari- ja mäkitupa-alueita, mutta myöhemmin useiden muiden lakien voimin lunas-

tusoikeutta laajennettiin muitakin vuokranantajia koskeviksi. Kaiken kaikkiaan uusia itse-

näisiä tiloja ja asuntoalueita syntyi näiden eri lunastuslakien toimesta 126 000. Yhteensä 
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kaikki lunastetut alueet käsittivät noin 1,3 miljoonaa hehtaaria. Toinen tärkeä laki oli 

1922 säädetty Lex Kallio, jolla hankittiin maattomille maata asutustarkoitukseen. Laki ei 

koskenut maan vuokraajia, kuten edellä mainittu Laki vuokra-alueiden lunastami-

sesta. Maata otettiin valtiolta, mutta myös pakkolunastettiin ja ostettiin. Vuosina 1922-38 

noin 13 500 pientilaa muodostui lain kautta. (Virtanen 2003, 10.) Edellä mainittujen lakien 

toimesta maaseudulla rakentaminen vilkastui.  

  

2.4 Jälleenrakennuskausi toisen maailmansodan jälkeen  

Toisen maailmansodan jälkeen rakentamisen tarve oli suuri ja rakentaminen aloitettiin 

maaseudulta. Rintamamiestaloja ja muita tyyppitaloja nousi Suomeen suuret määrät 

maanhankintalain nojalla ja lähes 100 000 uutta pientilaa ja 75 000 asuintaloa rakentui 

maanhintalain toimesta. Koska asuntojen tarve oli niin suuri, myös väliaikaisempia asuin-

ratkaisuja rakennettiin, esimerkkinä Tampereelle rakennetut niin sanotut pikatalot. Raken-

tamisen suuri tarve johti myös materiaalipulaan ja niiden rationaaliseen ja taloudelliseen 

käyttöön, joka näkyi asuinrakentamisen standardisoimisena, minimi- ja optimimitoitusten 

soveltamisena ja tilojen toiminnallisena eriyttämisenä. Osittain asuntojen valtava tarve joh-

tui myös siitä, että 1930-luvulla oli rakennettu vähän ja jo tuolloin kaupungeissa koettiin 

asuntopulaa. Jälleenrakentamista nopeutti se, että tyyppipiirustusten mukaan rakennetut 

omakotitalot oli mahdollista rakentaa myös itse. Sotien jälkeisessä uusien asuinalueiden 

rakentamisessa yhdistyivät esteettiset, eettiset ja poliittiset pyrkimykset ja paremman ny-

kyhetken ja tulevaisuuden luominen. (Saarikangas 2002, 352-353, 355, 469; Härö 

2006; Löyttyniemi 2013.)  

Tuona ajanjaksona syntyneet rintamamiestalot olivat aikanaan moderneja ja funktionalisti-

sia ja uusi moderni, nopeasti rakennettava asumismuoto alkoi levitä syrjäisiltä maaseu-

duilta kaupunkeihin. Rintamamiestalojen ratkaisuissa mietittiin paljon tilojen sijoittelua ja 

toiminallista eriyttämistä, mikä kontrastoi varsinkin maaseudun ja työväestön eriytymättö-

mään tupaan tai hellahuoneeseen, joita pidettiin terveydellisesti ja siveellisesti vaaralli-

sina. Puolitoistakerroksisissa rintamamiestaloissa alakerta rakentui neliöstä, jonka kes-

kellä oli yksi sydänmuuri eli savupiippu, jota kiersi suhteellisen samankokoiset keittiö, olo-

huone, makuuhuone ja eteistila. Yläkerrassa oli kaksi makuuhuonetta, jotka voitiin raken-

taa samaan aikaan tai jälkikäteen. Oli varsin yleinen käytäntö vuokrata yläkerran huoneita 

muille väliaikaisesti, jos ne rakennettiin samaan aikaan muun talon kanssa. Rintamamies-

talot ja muut tyyppitalot teollistivat suomalaisen asumisen ja aloittivat modernin elementti-

rakentamisen Suomessa, mutta samalla merkitsivät pitkän puurakentamisen perinteen vii-

meistä sovellutusta. (Saarikangas 2002, 354-355, 357, 358; Löyttyniemi 2013.)  
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Rintamamies- ja tyyppitalojen pohjalta aloitettiin laajassa mittakaavassa suomalaisen ra-

kentamisen standardisointi ja rationalisointi – yhteisen ja kaikenkattavan mitta- ja normijär-

jestelmän luominen. Käytetyt asumisen normit perustuivat funktionalismin eksistenssimi-

nimiin ja niiden uskottiin mahdollistavan esteettisesti ja laadullisesti paremmat asunnot. 

1940-luvulla Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimistolla oli keskeinen rooli normien 

kehittäjänä. Myöhemmin, vuonna 1947, nimi muutettiin standardisoimislaitokseksi. Laitok-

sen toiminta liittyi paljolti jälleenrakentamiseen, mutta sen ohella pyrittiin yhteisen mittajär-

jestelmän - moduulin - löytämiseen. Tässä pyrittiin kansainväliseen yhteistoimintaan funk-

tionalismin universalisoivien ihanteiden mukaisesti ja varsinkin suhteita Ruotsiin, Saksaan 

ja Tanskaan lujitettiin. (Saarikangas 2002, 360, 361; Löyttyniemi 2013.)  

Modernissa talojen suunnittelussa keittiön rooli oli hyvin tärkeä ja keskeinen ja perheen 

emännän arjen helpottaminen ja työn säästäminen oli tärkeä pyrkimys. 1920−30-luvuilla 

alettiin järjestää kotitaloustöitä tarkoituksenmukaisesti, minkä seurauksena alettiin stan-

dardisoida keittiön kalusteita ja miettiä lieden, tiskialtaan ja kuivauskaapin ja huonekalujen 

tarkoituksenmukaista ja tehokasta sijoittamista.  Myös kylpyhuoneiden, vessojen ja par-

vekkeiden suunnitteluun kiinnitettiin entistä enemmän huomiota kaupunkiasunnoissa. Us-

kottiin, että asuntoa, naisen lähintä elinpiiriä parantamalla parannettiin suoraan naisten 

elämää. Nainen, asunto ja koti olivat hyvin vahvasti kytkettyinä toisiinsa. (Saarikan-

gas 2002, 360.)  

2.5 Kaupungistuminen  

Kaupungistuminen alkoi 1950-luvulla, jolloin kaupungeissa rakentaminen kasvoi huomat-

tavasti ja kaupunkeihin alkoi muuttaa enemmän ihmisiä. Kaupunkien asuntorakentamista 

vauhditti 1949 säädetyt Arava-lait, joilla oli mahdollista saada edullista valtiontakausta 

asuntorakentamiseen. Kuitenkin vielä 1950-luvun alussa kaupungeissa asuntorakentami-

nen oli hitaampaa kuin maaseudulla, jonne asuntorakentaminen oli 1940-luvulta lähtien 

painottunut ja vasta vuonna 1956 kaupunkien asuntorakentaminen saavutti saman tason 

maaseudun asuntorakentamisen kanssa ja ohitti sen. Tuolloin umpikortteleiden suosio al-

koi laskea ja uusia asuinrakennuksia rakennettiin enemmän funktionalistisen ajatusmallin 

mukaan, jolloin asemakaavat noudattivat avointa kaupunkirakennetta, joka lisäsi valon 

määrää ja ilmavuuden tunnetta. (Saarikangas 2002, 360.)  

2.6 Lähiöt  

Lähiörakentaminen jatkoi puutarhakaupungin ihannetta luonnonläheisestä asumisesta ja 

tuolloin kantakaupunkia kohtaan suhtautuminen oli asumisen näkökulmasta vihamielistä. 

Lähiöitä pidettiin terveellisinä ja parhaina mahdollisina asuinpaikkoina, varsinkin 
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lapsille, jotka otettiinkin lähiöitä suunnitellessa vahvimmin huomioon. Myös suunnittelun 

keskiöön nostetut naiset nähtiin ensisijaisesti äiteinä, suhteessa lapsiin. Lähiöitä leimasi-

vat julkiset ja puolijulkiset ulkotilat, joihin parveke kytki asunnon. Sosiaalisten tilojen keski-

össä olivat urheilukentät, ostoskeskukset ja pihat.1940−50-lukujen taitteesta 1970-luvun 

lopulle Suomen asuntorakentaminen keskittyi valtaosin uusien lähiöiden rakentamiseen ja 

rakentaminen oli kerrostalovaltaista. Varhaisten lähiöiden ongelmaksi syntyi julkinen lii-

kenne, joka suunniteltiin lähinnä keskustassa työssäkäyviä ajatellen. Lähiöiden välinen ja 

sisäinen liikenne oli vähäistä tai olematonta, mikä korosti jalankulun merkitystä varhai-

sissa, mittakaavoiltaan vielä inhimillisissä lähiöissä. Kiivaimmillaan rakentamisen tahti oli 

1965−1975, jolloin betonielementtirakentaminen tuli mukaan kuvaan ja nosturin radat 

määrittivät lähiöiden rakennetta. Vielä 1950-luvun lähiöissä yhdisteltiin suhteellisen pieniä 

rivitaloja, omakotitaloja ja erikokoisia kerrostaloja, mutta myöhemmin 1960−70-luvuilla val-

mistuneet lähiöt koostuivat vain kerrostaloista. Ensimmäiset olivat Herttoniemi ja Maunula 

Helsingissä sekä Tapiola Espoossa, vaikka sitä kutsuttiinkin puutarhakaupunginosaksi. 

Asuntojen koot olivat usein pienempiä kuin ennen sotia rakennetuissa kaupunginosissa, 

sillä Arava-säädökset velvoittivat puolet asunto-osakeyhtiön asunnoista olemaan kaksi-

oita, jonka koko oli usein 50 neliömetriä, mikä oli keskiverto perheasunto aikanaan. 

Asunto koostui yleensä keittokomerosta, suuremmasta olohuoneesta ja makuuhuoneesta. 

Ihanteena oli pitää ruoanlaitto erillään muista tiloista ja että asunnossa on erilliset, yleensä 

pienet makuuhuoneet. (Saarikangas 2002, 453, 458-464, 470; Härö 2006; Löytty-

niemi 2013.)  

Lähiöasunnoissa tapahtui muutoksia 1950−1970-lukujen välillä. Pieniä keittokomeroita, 

joita oli rakennettu 1930-luvun lähiöihin, joihin ei mahtunut ruokapöytää kritisoitiin paljon, 

sillä keittiö, missä ei voitu ruokailla, ei sopinut suomalaisten asumistapoihin ja myöhem-

min keittokomeroiden suosio vähenikin. Keittiöiden varustelukin parani. Ennen keittiöstä 

löytyi usein kaasuliesi, mutta ei välttämättä jääkaappia. Jääkaappi yleistyi nopeimmin ko-

dinkoneista ja sen omisti 1966 alle puolet suomalaisista, mutta vuonna 1976 sen omisti jo 

yli 90 prosenttia suomalaisista. Vuonna 1966 noin puolella kansalla oli pesukone ja vuosi-

tuhannen vaihteessa vain 85 prosentilla oli kyseinen kodinkone. Vuonna 1966 astianpe-

sukoneista ei ollut vielä kuultukaan ja vuosituhannen vaihteessa noin puolella kotitalouk-

sista. Monille muutto lähiöön ei ollut vain toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja uuden 

ajan alusta vaan konkreettisesti oli muutos parempiin asumisoloihin. Lopulta lähiöiden uu-

tuudenviehätys alkoi karista ja ne arkipäiväistyivät. Silloin niitä kritisoitiin kutsumalla niitä 

nukkumalähiöiksi ja väittämällä, ettei niissä synny sosiaalisia suhteita ja moittimalla nuo-

riso-ongelmia. Annettu kritiikki oli perusteltua, sillä lähiöitä suunniteltaessa nuoria ei ollut 

otettu huomioon ja monet kävivät kantakaupungissa lähiöistä töissä. Lähiöissä ei ollut 
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paljoa työpaikkoja, eikä niihin ollut suunniteltu ajanviettopaikkoja. Kritiikkiä annettaessa 

ei kuitenkaan ollut otettu huomioon, että naisille ja lapsille lähiöt loivat paljon sosiaalisia 

kontakteja ja yhteisöjä, sillä heille se oli pääasiallinen ajanviettopaikka. (Saarikan-

gas 2002, 453, 458; Löyttyniemi 2013.)  

2.7 Lähiöiden jälkeiset asumisen trendit  

1970-luvun lopulta lähtien alkoi hidas kaupunkien arvostuksen palautuminen. Kun asunto-

jen rakentaminen oli aiempina vuosikymmeninä keskittynyt pääasiassa lähiöihin, 1970-lu-

vulla alettiin suunnitella Helsingin Katajanokkaa, joka rakentui 1980-luvulla alueen vapau-

duttua satama- ja varastotoiminnasta. Kaupunkien suosio jatkuu tänäkin päivänä ympäri 

Suomea, mikä johtuu osittain siitä, että entisiä satama- ja teollisuusalueita on vapautunut 

muuhun käyttöön. (Löyttyniemi 2012.)  

Myös asuntojen kokojen standardisointi on lieventynyt, vaikkakin hitaasti. Vielä nykyään-

kin joissakin asunnoissa seurataan vanhaa kaavaa tilajaosta, jonka mukaan on erillinen 

keittiö, tilava olohuone ja pienemmät makuuhuoneet, vaikka monissa uusissa kerrosta-

loissa on suosittu avointa tilaratkaisua, jossa keittiö ja olohuone ovat samassa tilassa. 

Muita nykypäivän asumisen trendejä kerrostaloissa ovat olleet parvekkeiden suosio, viher-

huoneet ja asuntokohtaiset saunat. Myös ekologiset näkökulmat asuntosuunnittelussa ja 

rakennuksen ja ulkotilan suhteessa ovat nousseet esille, joista kaupunkiviljely on noussut 

yhdeksi ilmiöksi. (Löyttyniemi 2012.)  

Kaupunkien ulkopuolella vahva nykyajan asumisen trendi ovat valmistalot, joiden tuotanto 

alkoi 1980-luvulla. Varsinkin taajamiin uusien omakotitalojen rakentaminen yleistyi ja kau-

punkien ja maaseudun lisäksi on syntynyt varsin yhtenäistä rakennusmassaa kaupunkien 

liepeille, jotka eivät kuulu kaupunkiin, mutta eivät lukeudu maaseuduksikaan. Lisäksi eko-

logiset kysymykset, rakennuksen energiatehokkuus ja esteettömyys ovat teemoja, joita on 

2000-luvulla alettu vahvemmin tuomaan esiin. (Härö 2006; Löyttyniemi 2012.)  
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3 SUOMALAISET JA ASUMINEN 2000-LUVULLA  

3.1 Asumisen muutokseen vaikuttavat tekijät  

Edellä käsiteltiin suomalaisten asumisen historiaa ja kansallisella tasolla suuria asumisen 

muutosvaiheita ja yleisiä asumismuotoja. Tässä kappaleessa tarkastellaan asumista myös 

nykyajan viitekehyksissä ja tekijöitä, jotka yksilötasolla vaikuttavat asumisen muutokseen. 

Yksilötasolla asumisen tehtäviin ja asukkaisiin kohdistuvat muutokset käynnistävät asumi-

sen muutoksen. Vaikuttavia tekijöitä ovat perhemallin muuttuminen ja se, millaisia toimin-

toja asumiselle vaaditaan. Näiden tekijöiden muutokset vaikuttavat asumisen fyysisiin rat-

kaisuihin ja asumistarpeisiin. Elinkaari, elämäntilanne ja elämäntavat vaikuttavat kaikki sii-

hen, millainen asumispolku yksilölle syntyy. Asumiseen vaikuttavat myös varallisuus, arvot 

ja kulutusmallit. (Juntto 2008, 8.)   

Kun asumisen muutosta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, voidaan huomata erilaisia ja 

eripituisia trendejä asumisessa eri aikakausina. Asumisen trendit voidaan jakaa taittuviin 

trendeihin ja vahvoihin ajureihin, eli jatkuviin, pysyviin trendeihin. Itsestäänselvyyksinä pi-

detyt pitkäaikaiset vahvat ajurit voivat ajan kuluessa muuttua taittuviksi, epävarmoiksi 

trendeiksi. Näistä esimerkkeinä mainittakoon pientalot, yksilöllisyys, perhekeskeisyys ja 

privatisointi, omaisuuden, varsinkin omistetun tavaran merkitys ja kotikeskeisyys. 

(Juntto 2008, 18.) Jos aihetta tarkastelee yhteiskunnallisesta ja rakentamisen näkökul-

masta, hallitsevia muutosvoimia ovat väestökehitys, määrä ja ikä, talouden kehitys ja sen 

mukanaan tuomat mahdollisuudet, kaupungistumisen kehitys ja palvelujen saatavuus, tilo-

jen määrä, sijainti ja kunto, rakennusten ikä ja korjaustarve, omistamisen muutokset, uu-

det teknologiat ja toimintatavat, asumisen ja työnteon muutokset, kestävä kehitys, kulutta-

jien arvostukset sekä kansainvälistyminen (Pajakkala 2017).    

3.2 Asumisen muutokset  

Alla kuviossa 1 (Tilastokeskus 2018) kuvataan, miten muutokset suomalaisten asuntokun-

tien määrässä eri talotyypeillä ovat kehittyneet vuosien 2005 ja 2017 välisenä aikana. 

Kaavio paljastaa, että erillispientalojen asuntokuntien määrän vuosimuutos on laskenut 

noin prosentin vuoden 2005 lähtötilanteesta, samoin rivi- tai ketjutalojen vuosimuutos. Sen 

sijaan asuinkerrostalojen asuntokuntien määrän vuosimuutos on tuolla aikavälillä noussut 

noin 0,6 %. Kerrostaloissa asuntokuntien määrän kasvu selittyy osin yksinasumisen li-

sääntymisellä, sillä keskimäärin kolme viidestä yksinasuvasta asuu kerrostaloissa. Kai-

ken kaikkiaan yhden hengen asuntokuntia oli vuonna 2017 1162 300 mikä vastaa 43 % 

kaikista asuntokunnista. (Tilastokeskus 2018.) Yhden ja kahden hengen asuntokuntia en-

nustetaan olevan 2030 jopa 82 % (Juntto 2008, 103). Vaikka edellä mainittu kaavio antaa 
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ymmärtää, että suomalaiset pakkautuvat kerrostaloihin ja muiden talotyyppien suosio on 

tasaisessa laskussa, vuonna 2017 valtaosa suomalaisista asui silti erillispientaloissa, kai-

ken kaikkiaan 2 680 000 henkeä, kun kerrostaloissa asuvien ihmisten lukumäärä oli 1 941 

100 ja rivi- tai ketjutaloissa asuvien 711 700 (Tilastokeskus 2018).  

  

  

Kuvio 1. Asuntokuntien määrän vuosimuutos (%) talotyypeittäin 2005-2017 (Tilastokeskus 

2018). 

  

Vuodesta 1960 asuntokuntien keskikoko on myös laskenut vuoteen 2017 mennessä 3,34 

hengestä 2,01 henkeen. Asuntokuntien määrä sen sijaan on kasvanut 1 204 385 asunto-

kunnasta yli kaksinkertaiseksi 2 680 077. Asuntokuntien määrä on siis kasvanut huimasti, 

mutta yhdessä asuntokunnassa asuu keskimäärin yksi henkilö vähemmän verrattuna vuo-

den 1960 tilanteeseen. (Tilastokeskus 2018.) Juntto nostaa tutkimuksessaan esille myös 

omistusasumisen tulevaisuudennäkymät, joita on ollut vaikea ennustaa, mutta mainitsee 

yhteisomistettujen kiinteistöjen vaivattomuuden ja palvelujen miellyttävän monia 

(Juntto 2008, 104-105).  

Talouskehitys ja työmarkkinoiden muutos vaikuttavat omistusasumisen turvallisuu-

teen ja velkakriiseihin. Työsuhteiden epävakaus ja tuloerojen kasvu sekä liikkuvuu-

den vaatimus työmarkkinoilla vaikeuttavat monilla kodinomistusta. - Kiinnelainat sito-

vat paikoilleen vuosikymmeniksi. Työelämän joustot edellyttävät, että yhä useampi 

joutuu työskentelemään toisella paikkakunnalla. Kakkosasuntojen tarve onkin jo 

kasvanut. (Juntto 2008, 105.)  
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Lisäksi Juntto mainitsee, ettei näe etätyön yleistyvän, sillä työntekijät toivovat sosiaalisten 

suhteiden ylläpitoa ja työnantajienkin intressit painavat vaakakupissa. Sen sijaan hän nä-

kee etätyön olevan osittaista, mikä ei johda elämän muuttumiseen asuinaluepohjaisem-

maksi, vaan tulevaisuudessa siintää uhka pendelöinnin ja muun liikkuvuuden kasvusta ja 

pitkällä tähtäimellä kestämättömästä energiankäytöstä. (Juntto 2008, 104.)  

Junton mukaan tulevaisuudessa tapahtuvaa asumisen muutosta ei kuitenkaan pidä liioi-

tella. Suomen asuntokanta on ollut Euroopan toiseksi nuorin, ja on nähty, että monissa 

asuntokannaltaan “kypsemmissä” Länsi-Euroopan maissa asumisen muutosvauhti on hi-

dastunut. Suomessa valtaosa asunnoista ja asukkaista on jo olemassa 2030-luvulla, mikä 

muiden näyttämien todisteiden valossa johtaa vanhan asuntokannan ja asumishistorian 

painon kasvuun elinympäristössä. Juntto silti ennustaa Suomen asuntotuotannon pysyvän 

kansainvälisestikin runsaana vielä lähivuosikymmeninä johtuen asuntokuntien pienenemi-

sestä, suhteellisen runsaasta syntyvyydestä Etelä-Euroopan maihin verrattuna, vilkastu-

neesta maahanmuutosta, suomalaisen kaupungistumisen keskeneräisyydestä, jatkuvasta 

aluerakenteen muutoksesta, täyttymättömistä asumistarpeista ja yleisestä vaatimustason 

noususta. Lisäksi hän povaa asuntokannan monimuotoisuuden kasvua asukkaiden elä-

män ja asumisen mallin monimuotoistumisen lisäksi. Asumiskulutuksessa palvelujen mer-

kitys kasvaa ja asuntojen keskipinta-alan kehitys pienemmäksi korvataan palveluilla, mikä 

korostuu varsinkin kaupungeissa. Lisäksi hän mainitsee mahdollisuuden liikuteltavien ja 

siirrettävien asuntojen suosion kasvussa Suomessa, mistä on nähty merkkejä Yhdysval-

loissa, mutta sanoo sen riippuvan siitä, ovatko ne tarpeeksi laadukkaita Suomen ilmasto-

oloissa. (Juntto 2008, 101-102.) Lisäksi olemassa olevat omakotitaloja koskevat rakenta-

mismääräykset ovat osittain väljempiä koskien alle 50 m2:n pikkutaloja, koska niitä ei ko-

konsa takia luokitella omakotitaloiksi. Niille ei esimerkiksi ole luotu energiatehokkuusvaati-

muksia (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

1010/2017, 1 §.)   

Tilastokeskus on tehnyt myös tilaston lapsiperheiden asumisesta talotyypeittäin ja kuvi-

osta 2 (Tilastokeskus 2018) selviää, että pääkaupunkiseudulla kerrostaloasumisen suosio 

on suuri. Kuviossa 2 lapsiperheellä tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuuluu vähintään 

yksi alle 18-vuotias lapsi. 57 prosenttia pääkaupunkiseudun lapsiperheistä asuu kerrosta-

loissa, vajaa 30 prosenttia erillispientaloissa ja vajaa 20 prosenttia rivi- tai ketjutaloissa. 

Muualla Suomessa erillispientalot ovat ylivoimaisesti suosituin talotyyppi ja kerrostalojen 

suosion kasvamista on esiintynyt vain muutamassa suuressa kaupungissa. Kun tarkastel-

laan koko Suomen tasolla tilastoja, 152 300 (vastaa 27 prosenttia) lapsiperhettä asui ker-

rostaloissa vuonna 2017. Koko Suomen tasolla erillispientalot ovat lapsiperheiden yleisin 

talotyyppi. (Tilastokeskus 2018.) Juntto ennustaa tutkimuksessaan kasvavan osan 
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lapsista syntyvän tulevaisuudessa kaupunkeihin. Lisäksi kerrostalojen ja luonnonläheisten 

omakotitalojen välisen kuilun pienentämisen pyrkimys kaavamaiseen perusmalliinsa kan-

gistuneella rivitalotuotannolla ei näytä hänen mukaansa täyttävän kuluttajien uusien asu-

misvaihtoehtojen tarvetta, vaan on tarve kehittää talotyyppejä, joissa olisi sekä pientalo-

maisia ja moniasuntoisia elementtejä, jolloin talotyyppi ei olisi enää ensimmäisenä asu-

mista kuvaava ominaisuus. (Juntto 2008, 104.)  

  
  

  

Kuvio 2. Lapsiperheiden asuminen talotyypeittäin, pääkaupunkiseutu ja muu Suomi 2017. 

(Tilastokeskus 2018) 
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4 AGRIHOOD  

Agrihood (agricultural neighborhood) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva asumisen muoto, 

joka syntyy aktiivisen maataloustuotannon ympärille. Washington D.C.:ssä toimiva Ur-

ban Land Institute on löyhästi määritellyt sen tarkasti suunniteltuna alueena, joka sisältää 

normaalia asuinaluetta enemmän eriluontoisia palveluja, joista ulkoilumahdollisuudet ovat 

yksi tärkeä tekijä, toiminnallinen maatila on alueen avainroolissa, alueella on laaja viher-

alue, latoja ja yhteisöllisiä ulkoilmakeittiöitä. Jotkin alueet voivat sisältää kasvihuoneita tai 

hedelmäpuutarhoja. Tila voi tuottaa myös esimerkiksi lihaa tai viiniä viljelykasvien sijaan. 

Rakennukset on yleisesti rakennettu korkeiden ympäristönormien mukaisesti. Agrihoo-

dien kokonaispinta-ala, toimivan tilan koko ja asuintonttien määrä voivat vaihdella paljon-

kin. (Loudenback 2018; Birkby 2016, 1.) Agrihood-käsitteelle ei ole vielä virallista suomen-

nosta, mutta vapaa käännös termille voisi olla farmikylä tai viljelynaapurusto.  

Agrihood -asuinalueiden pääsääntöinen kohderyhmä ovat aktiiviset, nuoret perheet, jotka 

viettävät mieluusti aikaa ulkona ja haluavat syödä terveellisesti. Luomu- ja lähiruoan ar-

vostaminen on alueen asukkailla usein yhdistävä tekijä. Agrihood on houkutteleva asuin-

ympäristö myös niille, jotka haluavat elää naapurustossa, joka mahdollistaa tavanomaista 

enemmän yhteisöllistä toimintaa ja kanssakäymistä muiden asukkaiden kanssa. (Louden-

back 2018; Birkby, J. 2016, 2.)  

4.1 Agrihoodin hyödyt  

Agrihoodin hyödyt voidaan jakaa niihin, jotka koskevat rakentajia, viljelijöitä ja asukkaita. 

Rakentajalle ehkä suurin hyöty on rakennuskustannusten alhaisuus verrattuna samankal-

taisiin “normaaleihin” palvelukeskeisiin asuinaluehankkeisiin, sillä palvelujen tuottaja (toi-

miva tila) on jo olemassa. On myös tapauksia, joissa rakentaja on lähtenyt rakenta-

maan agrihoodia aivan alusta, rakentaen myös uuden tilan toiminnalle välttämättömän inf-

rastruktuurin, jolloin rakentaminen on kalliimpaa, mutta silti halvempaa verrattuna Yhdys-

valloissa 60-luvulla suosioon nousseeseen asumismuotoon, jossa asumisen keskiössä on 

golfkenttä. Golfkentän reunalla asumisen houkuttimena on myös ollut rauhallisuus, luon-

nonläheisyys ja yhteisöllisyys; mahdollisuus harrastaa ja asua lähekkäin samasta harras-

tuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. (Birkby 2016, 3-4)  

Maatalousyrittäjät hyötyvät agrihoodista saamalla suuremmat tulot, jolloin he pystyvät nii-

den turvin palkkaamaan vakituisesti työntekijöitä ja tarjoamaan työntekijöille taloudellista 

turvaa. On myös todennäköistä, että vähintäänkin osa työntekijöistä asuu agrihoodin alu-

eella, jolloin työmatkat lyhenevät, millä on positiivisia ympäristöllisiä vaikutuksia ja positii-

visia psykologisia vaikutuksia työntekijään, kun vapaa-ajan määrä lisääntyy. Lisäksi 
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lähellä asuvat työntekijät pysyvät nopeammin puuttumaan mahdollisiin tilan hoidon ongel-

matilanteisiin. Myös lähialueen maatalousyrittäjät voivat hyötyä agrihoodista, sillä ne toimi-

vat usein maatalouskoulutuskeskuksina, ja he pääsevät osallistumaan järjestettäville 

maastopäiville ja työpajoille, joiden teemat voivat vaihdella aloittavan maatalousyrittäjän 

ongelmista luomutuotteiden markkinointiin. Agrihood toimii myös usein yhteyssiteenä 

maaseutumarkkinoille, joissa lähiseudun tuottajat voivat myydä tuotteitaan agrihoo-

din asukkaille. (Birkby 2016, 4.) Agrihoodissa yleensä järjestetäänkin koulutustilaisuuksia, 

joista myös agrihoodin ulkopuolella asuvat henkilöt voivat hyötyä, vaikka eivät asuisikaan 

alueella.   

Asukkaat hyötyvät agrihoodista pääsemällä asumaan lähemmäs luontoa ja elämään vah-

vemmin arvojensa ja halujensa mukaisesti. Kaupungeissa ja lähiöissä asuessa ruoka han-

kitaan marketeista, joissa ruoka on pakattu steriilisti muoviin, eikä ruoan alkuperästä tai 

kasvattamistavoista ole usein varmaa tietoa. Monilla agrihoodiin muuttavilla on lapsia ja 

he haluavat turvata lapsilleen terveellisen kasvuympäristön ja opettaa vahvempaa suh-

detta ja ymmärrystä luontoon ja siihen, mistä ruoka tulee. Agrihoodissa asuvat lapset altis-

tuvat monipuolisemmin erilaisille bakteereille ja siitepölyille, jolloin he todennäköisesti al-

tistuvat vähemmän allergioille ja saavuttavat vahvemman vastustuskyvyn. (Birkby 

2016, 5). Koska agrihood on selkeä toiminnallinen kokonaisuus, joka tilan ja asukkaiden 

kanssakäymisellä erottuu vahvasti muusta seudun asumisesta, on todennäköistä, että ag-

rihoodista asuinpaikkana kiinnostuneet ihmiset toivovat myös yhteisöllistä naapurustoa, 

jolloin yhteinen toive toisten tuntemisesta ja yhteisistä aktiviteeteista vahvistaa kyseisen 

vision toteutumista. Tähän vaikuttaa myös agrihoodin koko; suuressa agrihoodissa (1 000 

ruokakuntaa) yhteisöllisyyttä on vaikeampi rakentaa kuin pienessä (alle 100 ruokakun-

taa).   

4.2 Agrihoodin haasteet   

Kun maalaismaiseen ympäristöön, jossa ei ole paljon liikennettä muuttaakin paljon ihmi-

siä, se vaatii uusien teiden, risteysten, vesi- ja viemärilinjojen rakentamista, Mikäli asuk-

kaat työskentelevät pääsääntöisesti kauempana sijaitsevassa keskustassa, suuren agri-

hoodin (1 000 ruokakuntaa) suunnitelmaan tulisi sisällyttää joukkoliikenteen järjestäminen 

ja asukasluvun kasvamisen mukanaan tuovien vaikutusten lieventäminen.   

Agrihoodeja myös kritisoidaan ns. viherpesusta eli pinnallisesta ympäristöystävällisyy-

destä niissä tapauksissa, joissa suurin osa alueen kokonaispinta-alasta on kaavoitettu 

asumiselle ja vain vähäpätöinen ala käytetään itse maatalouteen tai luonnonsuojeluun. 

Huolestuneisuutta ovat myös aiheuttaneet mahdollinen liikenteen ruuhkautuminen ja kas-

vava asuntojen tiheys. Näihin maankäytöllisiin ja liikenteellisiin ongelmiin voidaan 



14 

kuitenkin varautua ja ne voidaan estää hyvällä suunnittelulla ja yleisillä toimintalin-

joilla. (Birkby 2016, 5.) On kuitenkin tärkeää tunnistaa, että agrihoodeja on monenlaisia 

ja mahdollinen mielikuva pienestä asuinyhteisöstä maatilan liepeillä ekologisesti eläen ei 

aina pidä paikkaansa, vaan on olemassa myös taloudelliseen hyötyyn keskittyviä agrihoo-

deja, joissa alueen energiatehokkuuteen, muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin ja yh-

teisöllisyyden rakentamiseen ei ole panostettu, vaan alue muistuttaa vahvasti aivan perin-

teistä pientaloasuinaluetta.  
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5 EKOKYLÄT   

Ekologinen asuminen on asumista, jonka lähtökohtana on tietoisuus nykyisten elämänta-

pojen kestämättömyydestä ja halusta löytää vaihtoehto, joka kytkee ihmisen toiminnan jäl-

leen tiiviimmin osaksi luonnon prosesseja ja kiertokulkuja. Ensimmäinen mielikuva ekolo-

gisesta asumisesta vie monet ajassa taaksepäin maatalousyhteiskuntaan, jossa rakenta-

minen, ruoan tuotanto ja elämäntavat yleensäkin toimivat kestävällä tavalla. Sosiaaliset 

suhteet välittömässä asuinympäristössä olivat vahvoja ja yksilö oli sidottu yhteisön verk-

koon, mikä loi turvaa ja paikallista identiteettiä, mutta myös sosiaalisesti kontrolloi yksi-

löä. (Erat 1994, 75-76.)  

Edellä mainittu tapa asua, viljellä ja hoitaa monia keskeisiä asioita yhteisön kesken on 

sama kuin nykyajan ekokylillä, joiden suosio nousi 1990-luvulla ja jatkuu tänäkin päivänä. 

Aikaisemmin mainitulla agrihoodilla ja ekokylillä ei ole selvää eroa, sillä ekokylälle ei ole 

yhtä selkeää määritelmää ja agrihoodien ekologiset tavoitteet myös vaihtelevat. Yleensä 

ekokylä mielletään pientaloista koostuvaksi kylämäiseksi ryhmäksi, jolla on ekologisia ja 

usein myös sosiaalisia tavoitteita, mutta ekologiset periaatteet voivat eri ekokylien kesken 

vaihdella paljonkin ja ne voivat olla myös urbaanissa ympäristössä toimivia yhteisöjä esi-

merkiksi kerrostaloihin perustettuja asuinyhteisöjä. Kaikki ekokyliksi luokitellut asuinyhtei-

söt kuitenkin lähtökohtaisesti pyrkivät kestävään kehitykseen ja huomioimaan toiminnas-

saan kestävyyden neljää eri osa-aluetta, sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudel-

lista. (Global Ecovillage Network 2019.)  Ekokylissä rakennusten ekologisuus, käytetyt 

energianlähteet ja hiilineutraalius ovat usein vahvempia teemoja verrattuna agrihoodiin, 

jonka pääteemoja ovat puhdas viljely, lähiruoka, yhteisöllisyys ja terve asuinympäristö.   

Ekokyliä, jotka sijaitsevat irrallaan muusta yhdyskunnasta on arvosteltu niiden sijainnista. 

Yhteisöjen yleisesti pienen koon takia ne eivät pysty tarjoamaan asukkailleen tarpeeksi 

toimeentulomahdollisuuksia tai palveluja kulttuuristen tai sosiaalisten tarpeiden tyydyttä-

miseksi. Tästä seuraa, että jo ennestään ylikuormitettuja taajamia rasitetaan lisää yhtei-

sön tuoman liikenteen takia. Arkipäivän välttämättömät menot aina työmatkoista ja harras-

tuksista ruokaostosten tekoon vievät paljon aikaa ja liikkumiseen sekä kuljettamiseen ku-

luu paljon energiaa. Ekologisen asuinyhteisön positiiviset puolet saattavatkin ympäristö-

vaikutuksiltaan osoittautua pienemmiksi kuin liikkumistarpeen negatiiviset vaikutuk-

set. (Erat 1994, 81.)  
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5.1 Ekokylän perustaminen ja visio  

Ekokylän perustamisvaihe vie yleensä 25 vuotta, mikä on selvinnyt Itämeren alueen eko-

kylien tutkimuksessa. Joidenkin ekokylien prosessi suunnitelmavaiheesta asumisvalmii-

seen kylään vie 10-15 vuotta. Aloitteentekijät voivat olla hyvin erilaisia esim. yksi asukas 

(perhe), ryhmä asukkaita, kansalaisjärjestö, uskonnollinen järjestö, yritys tai kunta. Euroo-

pan erilaisista ekokylistä kertovan kirjan toimittaja Dalia Vidickienė kirjoittaa, että ekokylän 

visio on perustajasta riippumatta avaintekijä perustamisvaiheen keston ja onnistumisen 

kannalta, joten realistisen, mutta inspiroivan vision luominen on tärkeää. Vaikka visiot voi-

vat vaihdella toisistaan paljon johtuen aloitteentekijöiden erilaisista motivaatioista ja ar-

voista, kaikkiin visioihin on Vidickienėn mukaan hyvä sisällyttää kolme ulottuvuutta: henki-

nen, ekologinen ja sosiaalinen. Näiden ulottuvuuksien sisällyttäminen ekokylävisioon 

suunnitteluvaiheessa voi nopeuttaa etenemisprosessia ja auttaa välttämään monia ongel-

mia tulevaisuudessa. Yleensä ekokylän perustajat keskittyvät yhden ulottuvuuden kehittä-

miseen ja kun kylä kasvaa ja tulee yhteyteen muiden ekokyläliikkeen jäsenten kanssa, se 

keskittyy kahteen muuhun. Tämä on luonnollinen kehityskulku, mutta vie aikaa. Tällöin on 

hänen mukaansa hyvä muistaa, että vision muuttaminen ekokylän elämänkaaren myö-

hemmissä vaiheissa johtaa ristiriitoihin. (Vidickienė 2013, 11-13.)  

  

5.1.1 Ekologinen ulottuvuus  

Ekokylän vision ekologisessa ulottuvuudessa määritellään ekoteknologiset arvot liittyen 

infrastruktuuriin, rakentamiseen ja toimintaan ekokylän alueella. Nämä arvot tulisi muo-

toilla asukkaille säännöiksi ja niiden tulisi käsitellä rakennuksia (arkkitehtuuri, rakennus-

materiaalit), energiaratkaisuja (sähkö, lämmitysjärjestelmät jne.), vedenjakelua ja jäteve-

den käsittelyä, jätehuoltoa, liikennettä ekokylän alueella, maataloustoimintaa ekokylän 

maalla ja eläinten kasvatusta ja teurastusta. (Vidickienė 2013,12-13.)   

5.1.2 Sosiaalinen ulottuvuus  

Vision sosiaalisessa ulottuvuudessa kuvataan yhteisöllisyyden haluttu taso. Jotkin ekoky-

lät pyrkivät maksimaaliseen yhteisöllisyyteen, jossa asukkaat toimivat kuin yksi suuri 

perhe jakaen yhteiset resurssit, auttavat toisiaan ja harrastavat paljon yhdessä. Toiset 

ekokylät suosivat minimaalisempaa yhteisöllisyyden tasoa, jossa elämä on itsenäisempää 

ja asukkaat kommunikoivat keskenään kuten hyvät naapurit pitäen kokouksia ekokylän 
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kehityskeskusteluja varten ja järjestäen joitakin perinteisiä sosiaalisia tapahtumia, mutta 

eivät pyri viettämään paljon aikaa yhdessä. Suurin osa ekokylistä pyrkii näiden kah-

den esimerkin välimaastoon ja yhteisöllisyyden ja yksityisyyden tasapainoon. Ekokylän 

halutun yhteisöllisyyden tason määrittelemisen lisäksi tulee määritellä myös ekokylän hal-

lintotavan periaatteet. Ekokylän jokaiselle asukkaalle pitää olla selkeää, miten omistusoi-

keudet maahan, rakennuksiin, teihin ja infrastruktuuriin on järjestetty. Lisäksi erityistä huo-

miota tulee kiinnittää rakentamisen rahoituslähteisiin, vastuuseen lainojen takaisinmak-

susta ja lisämaksuihin, joilla mahdollistetaan tulevaisuudessa yhteisen omistuksen ylläpito 

ja korjaukset. (Vidickienė 2013, 13.)  

5.1.3 Henkinen ulottuvuus  

Vision henkisessä ulottuvuudessa tulisi Vidickienėn mukaan kuvata perustajien tärkeim-

mät henkiset arvot. Jotkut ekokylät ottavat tietyn maailmankatsomuksen perustakseen 

esimerkiksi Rudolf Steinerin filosofian (antroposofia), mutta usein ekokylät muotoilevat ta-

voitteekseen yleisesti pyrkiä elämään sopusoinnussa Maan ja kaikkien elävien olentojen 

kanssa. Ekokylissä, joissa keskitytään henkiseen ulottuvuuteen, käytetään suuri osa päi-

vittäisestä toiminnasta tietoisuuden heräämiselle, itsen kehittymiselle ja luovuuden kulttuu-

ria tukeville rituaaleille, jotka vahvistavat ekokylän henkistä elämää. (Vidickienė 2013,13.)  

5.2 Erilaiset painotukset ekokylissä  

Kuten aiemmin mainittiin, ekokyliä on vaikea määritellä yhdellä tavalla, koska niiden pai-

notukset voivat erota toisistaan paljonkin. Painotukset voidaan jakaa kolmiulotteisen eko-

kylävision eri ulottuvuuksien mukaan.  

5.2.1 Ekoteknologisiin ratkaisuihin painottuva ekokylä  

Ekoteknologisiin ratkaisuihin painottuvat ekokylät ovat yleisiä niiden ekokylien kesken, 

jotka on perustettu liiketoimintahankkeina. Niissä visioon ei sisälly yhteisön jäsenten yh-

teistä sopimusta yhteisestä filosofiasta tai henkisistä arvoista, eivätkä yhteisön jäsenet 

pyri tiiviiseen kanssakäymiseen keskenään. Niissä yhteisön jäsenten itsenäisyys kuitenkin 

mahdollistaa melkein kenen tahansa muuttamisen ekokylään ilman erityisiä sitoumuksia 

elää minkään tietyn ideologian mukaan.   

Esimerkkinä tällaisesta ekokylästä on kuvassa 1 (Bioregional 2019) esitetty Etelä-Lon-

toossa sijaitseva Ison-Britannian ensimmäinen suuren mittakaavan ekokylä ni-

meltä BedZED, joka valmistui 2002 ja keräsi paljon julkisuutta kunnianhimoisilla ympäris-

tötavoitteillaan.  Hankkeessa pyrittiin siihen, että asukkaat voisivat elää normaalisti 
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ekotehokkaissa kodeissa, ja kasvattamaan alueen rakennusten vuorokautista käyttöas-

tetta sisällyttämällä alueelle toimistotiloja ja toisen asteen koulutuslaitos ja julkisia palve-

luja asuinhuoneistojen lisäksi. (Bioregional 2019; Bioregional 2011.)  

Yli puolet rakennusmateriaaleista kuljetettiin noin 55 kilometrin säteeltä, mikä alittaa rei-

lusti normaalin rakentamisen keskiarvon ja 15% koko hankkeen rakennusmateriaaleista 

oli uusiomateriaaleja. Rakennukset eristettiin tehokkaasti ja suurin osa lämmitykseen tar-

vittavasta energiasta saadaan auringosta suuren ikkunapinta-alan ja aurinkopaneelien an-

siosta, jotka on suunnattu etelään. Ilmanvaihto toteutettiin hyödyntämällä osittain sähkö-

avusteista painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää. BedZED:ssä kokeiltiin myös omaa ve-

denpuhdistusjärjestelmää, joka ei valitettavasti toiminut. (Bioregional 2019.)  

  

Kuva 1. BedZED:in rakennuksia Etelä-Lontoossa. (Bioregional 2019) 

  

5.2.2 Sosiaalisiin suhteisiin painottuva ekokylä  

Sosiaalisiin suhteisiin painottuvat ekokylät pyrkivät luomaan normaalia turvallisemman ja 

yhteisöllisemmän asuinympäristön ja koota ryhmä ihmisiä yhteen, jotka viettäisivät paljon 

aikaa keskenään kuitenkaan häiritsemättä yksilöiden luovaa vapautta (Vi-

dickienė 2013, 16). Esimerkkinä tällaisesta ekokylästä on Keuruun ekokylä.   

Joukko ekohenkisiä ihmisiä perusti vuonna 1997 Keuruun Ekokylä ry:n ja Keuruun Ekoky-

län Osuuskunnan. Ekokylä lähti liikkeelle elämäntapakokeiluna globaalien uhkien 
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torjumiseksi ja sen rakentaminen on tapahtunut talkootyönä ja asukkaiden työpanoksella. 

Nykyään se on noin 35 henkilön yhteisöllinen koti, 50 hehtaarin luomumaatila ja kolman-

nen sektorin toimintapaikka, jossa pyritään edistämään ekologisesti kestävää elämänta-

paa ja rakentaa suvaitsevaista, avointa ja yhteisöllistä kyläelämää. Kaikki energiantarpeet 

on vuodesta 2005 lähtien katettu uusiutuvilla energianlähteillä. Kylä järjestää keväisin ja 

syksyisin talkooviikkoja, joihin kenen tahansa on mahdollista osallistua ja mennä tutustu-

maan kylään. Kylä tarjoaa myös kasviin, eläimiin, taiteeseen ja palauttavaan liikuntaan liit-

tyviä työpajoja sekä ruokailu ja yöpymismahdollisuuksia. (Keuruun Ekokylä ry 2019.)  

Ekokylän asukkaaksi pyrkivän tulee ensin käydä kahden päivän tutustumiskäynnillä, jonka 

jälkeen päätetään kahden viikon tutustumisasumisesta, jonka aikana kokelas pääsee tu-

tustumaan kylän arkeen ja toimintaan. Asukkaita ja vierailijoita pyydetään kunnioittamaan 

kylän sääntöjä asioista, joita kylässä ei sallita: päihteiden käyttöä, henkistä tai fyysistä vä-

kivaltaa, toisen fyysistä koskemattomuutta loukkaava toiminta tai uskoon tai aatteeseen 

liittyvä käännyttäminen.  Tämän jälkeen on mahdollista kokeilla kuuden kuukauden mit-

taista koeasuasumista, jonka ajalta peritään kuukausivuokraa, 150€ takuuvuokra, joka pa-

lautetaan, mikäli asukas muuttaa pois ja ensimmäiseltä vuodelta 170€ yhdistyksen jäsen-

maksu, jota ei palauteta. Seuraavilta vuosilta jäsenmaksu on 50€/vuosi. Asukaskokelas 

liittyy johonkin työryhmään (keittiö-, puutarha-, maanviljely-, kiinteistönhoito-, siivous-, ra-

kentamistyö-, korjaus ja kunnostus-, toimisto- tai majoitus ja ruokapalvelu). Koeajan päät-

teeksi muu yhteisö päättää konsensusperiaatteella, pääseekö asukkaaksi pyrkivä henkilö 

muuttamaan kylään. (Keuruun Ekokylä ry 2019.)  

Kylän arki pyörii jaettujen tehtäväalueiden parissa. Jokainen on vastuussa omasta elan-

non hankinnastaan ja osa työskentelee kylän ulkopuolella, osa osuuskunnalla ja osa on 

yrittäjiä. Yhteisöllisyyttä luovat kylän töihin osallistuminen, yhteiset tilat, yhteisruokailut, yh-

teiset harrastukset ja viikoittaiset asukaskokoukset. (Keuruun Ekokylä ry 2019.)  

   

5.2.3 Henkisiin arvoihin painottuva ekokylä  

Joissain tapauksissa henkisiin arvoihin painottuvassa ekokylässä keskitytään yksinkertai-

sesti harmoniseen tai luontoystävälliseen elämiseen ympäristön kanssa. Myös valtavirta-

asumista tiiviimmän yhteisöllisyyden tavoittelu on yleistä. Joillakin ekokylillä on kunnianhi-

moisempia tavoitteita, joihin voi kuulua pyrkimys täydellistyä kulttuurisesti ja ihmisinä; 

usein taiteen avulla. Tavanomaista tällöin on pyrkimys vetää puoleensa eri uskontokuntiin 

kuuluvia henkilöitä ja etsiä yhteistä henkisiä arvoja sekä seurata jotain tiettyä filosofista 
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käsitystä esimerkiksi antroposofiaa, mutta myös oman käsityksen luominen ihmisyydestä 

kuuluu joidenkin ekokylien pyrkimyksiin. (Vidickienė 2013, 19.)   
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6 CASE: KORTTELISUUNNITELMA FARMIKYLÄÄN  

6.1 Suunnittelualue  

Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Hollolan kuntakeskuksesta län-

teen kuvion 3 (Lahden karttapalvelu 2018). Alue kuuluu Hollolan Hälvälän kylään.   

  

  

Kuvio 3. Suunnittelualueen sijainti. (muokattu Lahden karttapalvelu 2018) 

Suunnittelualue jakautuu kahdeksi rakennettavaksi alueeksi kuviossa 4 (Lahden karttapal-

velu 2018) esitettyjen vaaleanpunaisten alueiden mukaan, jotka on aiemmin määritelty 

Ramboll Finlandin tekemän alustavan maankäyttösuunnitelman pohjalta. Alueet toteutet-

taisiin kahdessa vaiheessa. Pellon 2,5 hehtaarin alueen olisi määrä toteutua ensimmäi-

senä ja metsärinteen myöhemmässä vaiheessa. Niipalan tilan farmikylä halutaan erottaa 

Suomen muista ekokylistä ja ekokylähankkeista ja se ottaakin inspiraatiota Yhdysvalloista 

lähtöisin olevasta agrihood-liikkeestä, jossa asuinalueen keskiössä on toimiva maatila, ja 

joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja pyrkii lähtökohtaisesti yhteisöllisemmäksi asuinalu-

eeksi verrattuna tavanomaisiin pientalonaapurustoihin. Farmikylän olisi tarkoitus tarjota 

asukkaille monipuolisia palveluja, mahdollisesti muun muassa kiinteistönhoitoon ja asuk-

kaiden väliseen resurssien jakamiseen ja lähialueiden palveluja kokoavaan sivustoon tai 

sovellukseen liittyen. (Niipala 2019.) 

Suunnittelualue kuului myös PALJU-hankkeeseen (Palvelu- ja jakamistalouden uudet 

mahdollisuudet Hollolan kiertotalousliiketoiminnassa), jonka tarkoitus oli tutkia Hälvälän 

alueella kiertotalouden toteutusmahdollisuuksia palveluliiketoiminnan ja jakamistalouden 



22 

muodossa (Lahden ammattikorkeakoulu 2018). Hankkeen tiimoilta heräsi ajatuksia yhteis-

käyttöautoista, uusiutuvista energianlähteistä alueella, alueen asukkaiden käytettävissä 

olevasta vuokratilasta ja lähiruokamyymälästä/kahvilasta. Farmikylän on tarkoitus kasvat-

taa alueellista elinvoimaisuutta. Hollolan viranomaisten kanssa on myös neuvoteltu pilotti-

kohteen toteuttamismahdollisuudesta (Niipala 2019).

  

Kuvio 4. Suunnittelualue ja ympäristön asemakaavatilanne. (muokattu Lahden karttapal-

velu 2019.) 

  

6.2 Alueen kaavalliset lähtökohdat ja maanomistus  

Suunnittelualuetta ei ole vielä asemakaavoitettu, eikä sille ole vielä kaavaluonnosta suun-

nitteilla. Suunnittelualueen itäreunalle on suunniteltu kehitettävä ulkoilureitti, jonka toisella 

puolella on alemassa oleva asuinalue. Suunnittelualueen länsipuolelle vajaan puolen kilo-

metrin päähän on suunnitteilla uusi Kukonkankaan asuinalue, jonka asemakaava on hy-

väksytty Hollolan kunnassa tammikuussa 2019 (Kukonkangas 2019). Suunnittelualueen 

sijainti suhteessa Kukonkankaan asemakaava-alueeseen on esitetty kuvi-

oissa 4 ja 5 (Lahden karttapalvelu 2018). Suunnittelualue kuuluu Niipalan tilaan, joka on 

yksityisomistuksessa.
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 Kuvio 5. Suunnittelualue ja Kukonkankaan asemakaava-alue. (muokattu Lahden kartta-

palvelu 2019.) 

  

6.3 Maisema  

Suunnittelualueen pellolle sijoittuvan 2,5 hehtaarin alueen maisema koostuu etelä-lounaa-

seen aukeavasta kumpumaisesta peltomaisemasta (kuva 2). Niipalan tila kuuluu myös au-

keavaan maisemaan. Pohjois-luode suunnassa näkymää rajaa kuusivaltaisen metsän 

reuna (kuva 3), jota on harvennettu ja itä-kaakko suunnassa lehtipuuvaltainen kasvilli-

suus, jonka takana on 2000-luvulla rakennettu omakotitaloalue. 1,5 hehtaarin suunnnitte-

lualue sijoittuu metsärinteeseen (kuva 4) ja lähiympäristö koostuu kuusivaltaisesta met-

sästä. Metsän suunnittelualueelta kaakkois-etelä -suunnassa aukenee puiden runkojen 

pilkkoma näkymä samalle pellolle kuin edellä mainitussa rakennettavassa alueessa. Rin-

teen itälaidalle, suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuu sähkölinja (kuva 5). Kuvien ottopai-

kat on havainnollistamisen helpottamiseksi esitetty kuviossa 6 (Google maps 2019). 
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Kuvio 6. Valokuvien ottopaikat. (muokattu Google maps 2019.) 

  
Kuva 2. Pellolta aukeava maisema Niipalan tilan suuntaan. 
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Kuva 3. Pellon ja metsän raja, jota pitkin kulkee kävelypolku. 

 

  
Kuva 4. Kuusivaltaista sekametsää rinteessä lähellä sähkölinjaa.  
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Kuva 5. Sähkölinja rinteen laelta kuvattu kohti peltoa. 
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6.4 Maa- ja kallioperä  

Suunnittelualueet sijoittuvat kuvion 7 (Karttapaikka 2018) näyttämällä tavalla hiekalle, kar-

kealle hiedalle ja pieneltä osin savelle. Kallioperä on molemmilla suunnittelualueilla 

kvartsi- ja granodioniittia.   

  

 
Kuvio 7. Suunnittelualueen maa- ja kallioperä. (Paikkatietoikkuna 2018.) 
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6.5 Topografia  

Suunnittelualueiden maasto laskee luoteesta kaakkoon kuvion 8 (Karttapaikka 2018) mu-

kaisesti. Kummankin, pellon ja rinteen alueiden korkeusero on kymmenisen metriä kor-

keimman ja matalimman kohdan välillä.   

  

Kuvio 8. Rinnevarjostus. (Karttapaikka 2018.) 
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6.6 Suojelualueet  

Suunnittelualueen läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita, jotka tulisi suunnittelussa 

ottaa huomioon. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muinaisjäännösten 

tai muiden kulttuuriperintökohteiden suojelualueita, joka esitetään kuviossa 9 (Paikkatie-

toikkuna 2018).   

  

Kuvio 9. Muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden aluerajaukset. (Paikkatie-

toikkuna 2018.) 
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6.7  Pohjavesi  

Koko suunnittelualue kuuluu pohjavesialueelle kuvion 10 (paikkatietoikkuna 2018) mukai-

sesti. Pohjavesi on suunnittelualueen matalimmilla kohdilla varsin pinnassa, mikä on 

suunnittelussa otettu huomioon jättämällä matalimmat kohdat rakentamatta. Pohjaveden 

korkeus toimii perusteena suunnitelmassa esitetylle lammelle alueen viihtyisyyttä lisää-

vänä vesiaiheena, sillä vesi kerääntyisi kaivettavaan kuoppaan itsestään. 

 

  

Kuvio 10. Pohjavesialueet. (muokattu Paikkatietoikkuna 2018.) 

  

6.8 Suunnittelun toimeksianto  

Suunnittelun toimeksiannossa ilmaistiin, että pellon 2,5 hehtaarin alueen asuinrakennuk-

sista tulisi nähdä etelä-lounaaseen avautuva peltomaisema. Pellolle aiotaan laittaa lam-

paita laiduntamaan ja niiden näkeminen sisätiloista olisi maiseman lisäksi yksi vetovoima-

tekijä asuinalueelle. Suunniteltavalta asuinalueelta toivottiin myös mahdollisuuksia satun-

naisten kohtaamisten syntymiselle ja yhteisöllisyyden tukemiselle ja sympaattista, juure-

vuutta kunnioittavaa ryhmäkylämäistä vaikutelmaa, jossa toteutuisi erilaisten rakennus-

tyyppien mielenkiintoista yhdistelyä, pihapiirimäisyyttä, mutta yhdistettynä myös moderniin 

arkkitehtoniseen muotokieleen, joka kuitenkin sopisi maalaismaiseen ympäristöön. Toi-

meksiannossa myös tuotiin esille, että eri ikäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen olisi 

yksi tärkeä suunnittelun lähtökohta (ks. Liite 1). (Niipala, 2018.) 
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Lisäksi esille nousi, ettei suunnittelualuetta toteuteta perinteisellä tonttijaolla, vaan toisen-

laisella toiminta-ajatuksella, joka on vielä tarkentumatta. Mahdollisuuksia olisivat esimer-

kiksi asukkaista koostuva osuuskunta tai asukasosakeyhtiö, jolta asuinrakennuksen ja yk-

sityisen piha-alueen maat joko vuokrataan tai lunastetaan, mutta aihe vaatii vielä lisää asi-

antuntijatutkimusta. Alueiden rakentaminen toteutettaisiin kahdessa vaiheessa, mutta alu-

eittain ne toteutettaisiin kerralla. (Niipala, 2018).   

  

6.9 Suunntelma  

Suunnitelmassa pellon asuinrakennusten sommitteluun, jotka näkyvät kuvioissa 15 ja 16, 

on osittain otettu inspiraatiota vanhoista ryhmäkylistä, joissa suljetuissa pihapiirissä oli 

monia erikokoisia talousrakennuksia päärakennuksen ympärillä. Alueen turvallisuus ja 

viihtyisyys on pyritty maksimoimaan sijoittamalla ajoliikenne asumisen ja pihatoimintojen 

ympärille niin, että alueella liikkuessa tarve tien ylityksille ja tien varressa kulkemiselle on 

minimoitu. Suorien tieosuuksien lyhyys ja pisimmällä suoralla oleva hidaste auttavat pitä-

mään ajonopeuden alueella alhaisena. Suunnitelmassa pellolle on sijoitettu erilaisia kyt-

kettyjä taloja ja yksittäistaloja, jotka tarjoavat erikokoisia asuntoja erilaisiin tilan tarpeisiin 

erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi rakennuksia on sijoitettu muutamaksi pienemmäksi 

pihapiiriksi, joiden rajautumista pysäköinnin järjestäminen ohjaa. Suunnitelman mukaan 

alueelle myönnetään rakennusoikeutta 2400 m2. Muita tietoja alueesta on esitetty taulu-

kossa 1. Rakennusten sijoittelussa tärkeimpänä tekijänä oli suunnata ne siten, että mah-

dollisimman monesta ikkunasta avautuisi laaja peltomaisema.  

Peltoalueelle rakennettavien rakennusten tulisi sopia maalaismaiseen ympäristöönsä ja 

siksi puutalojen suosiminen alueella olisi suotavaa. Arkkitehtonisesti rakennukset saavat 

olla moderneja, mutta esimerkiksi julkisivujen värimaailmassa tai muotokielessä tulisi olla 

viitteitä myös perinteisiin maalaistaloihin. Alla kuvioissa 11 ja 12 (AVARRUS Architects 

2019; Minitalo Oy 2019) esimerkkinä uudisrakennus, joka liittyy samaan pihapiiriin ole-

massa olevan vanhemman rakennuksen kanssa ja moderni punainen puurakennus, joka 

on rakennettu keskelle vanhempaa pihapiiriä.   
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Kuvio 11. House Spaak, AVARRUS Architects 2019   

  

Kuvio 12. Punainen puutalo, Arkkitehti Maria Klemetz, Minitalo Oy 2019  

  

Rinteen suunnittelualue on esitetty kuvioissa 15 ja 17. Asuinalueen suunnittelussa on py-

ritty siihen, että asuminen sulautuisi rinteeseen niin, ettei asumisen toteuttaminen aiheut-

taisi suurta avohakkuuta suunnitellulle rinnealueelle, vaan metsäisyys säilyisi osana rin-

teen asuinalueen yleisilmettä. Rinteen alue oli suunnittelun näkökulmasta melko haas-

tava, ja alue muistuttaa paljon normaalia omakotitaloalueen kadunvartta, mutta alueen eri-

koisuutena ovat metsän säilyttämispyrkimyksen lisäksi erillispientalojen sekaan ripotellut 

pikkutalot, jotka mahdollistavat esimerkiksi saman perheen eri sukupolvien lähekkäisen 

asumisen. Rakennukset on myös sijoitettu kahteen kuuden rakennuksen ryhmään, joiden 
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väliin jäisi rakentamatonta metsää, mikä vähentäisi rakentamisesta aiheutuvia haittavaiku-

tuksia. Rinteen asuinalue palvelee niitä asukkaita, jotka toivovat pykälän enemmän yksi-

tyisyyttä, mutta arvostavat silti puiden siivilöimää peltomaisemaa. Suunnitelman mukaan 

alueelle myönnetään rakennusoikeutta 1250 m2. Pellon ja metsän välinen raja on niin 

vahva, että sitä tulisi esteettisistä ja ekologisista syistä varjella. Pyrkimyksellä on kuitenkin 

haasteensa, sillä rakentamisen vaatiman esteettömän tilan tarpeen mukanaan tuoma 

tarve harvennukselle voi liiallisena aiheuttaa sen, että metsän suojassa kasvaneet puut 

kuivuvat ja kaatuvat tuulessa. Erityisesti metsäkuuset, haavat ja vanhat koivut ovat alttiita 

rakentamisesta johtuville muutoksille ja rasituksille. (Jalkanen, R., Kajaste, K., Kauppinen, 

P., Pakkala, P. & Rosengren, C. 2004, 107.) Lisäksi rakentaminen aiheuttaa muutoksia 

rinteen luonnolliseen vedenkulkuun, joka voi pahimmillaan johtaa alarinteen puiden vahin-

goittumiseen tai kuolemiseen. Siksi pihojen ja katujen pintavedet sekä kattojen sadevedet 

tulisi mahdollisuuksien mukaan imeyttää maahan. (Jalkanen, ym. 2004, 105-106.)  

Metsärinteeseen sijoittuvien rakennusten pitää myös sulautua ympäristöönsä, joten pui-

nen julkisivu ja luonnonläheiset, tummanpuhuvat sävyt sopivat sinne kuten esimerk-

kinä kuvion 13 puujulkisivuinen harjakattoinen rakennus. Arkkitehtonisesti rakennukset 

voivat olla aavistuksen rohkeampia kuin peltoalueen rakennukset, muttei liian yliampuvia, 

sillä muuten rinnealueesta tulee helposti levottoman ja sekalaisen näköinen. Rinteen yh-

teisten maiden lisäksi yksityiset piha-alueet tulisi pitää mahdollisimman luonnontilaisina, 

eikä muokata maastonmuotoja tai kasvillisuutta vahvasti. Mikäli yksityispihoille halutaan 

rakentaa tasaista oleskelutilaa, se voidaan toteuttaa esimerkiksi pilarien päälle perustetta-

villa terassirakenteilla.   

  

Kuvio 13. Puujulkisivu, Arkkitehti Maria Klemetz, Minitalo Oy.  
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6.10 Yhteiset ulkotilat  

Suunnitelmassa asutuksen keskelle muodostuu yhteinen, puistomainen viheralue, joka 

kerää asukkaita yhteen, mahdollistaa satunnaisia kohtaamisia ja tarjoaa monipuolisesti 

ulkoilu- ja ajanviettomahdollisuuksia eri ikäryhmille esimerkiksi kuviossa 14 (Jalotakka Oy 

2019) esitetty malli grillikatoksesta, leikkipaikan lapsille, ulkoliikuntamahdollisuuksia ja 

oleskelutilaa. Suunnittelualueelle on myös jätetty tilavaraus mahdolliselle yhteisrakennuk-

selle ja suunnitelmaan on sisällytetty kevyelle liikenteelle tarkoitettu puukujanne, joka yh-

distäisi suunnitelma-alueen tilakeskukseen. 

  

Kuvio 14. Jalotakka Oy - Huvimaja Festivo 8-kulmainen  
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Kuvio 15. Yleisnäkymä suunnitelma-alueesta ja lähiympäristöstä  
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Kuvio 16. Näkymä pellon asuinalueesta  
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 Kuvio 17. Näkymä rinteen asuinalueesta  
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Pellon asuinalue (n. 

2,5 ha)  

  

  Rinteen asuinalue 

(n. 1,5 ha)  

  

  

Yksittäistaloja  5  Yksittäistaloja  8  

Yksittäistalojen  

pinta-ala  

760 m2  Yksittäistalojen 

pinta-ala  

n. 1050 m2  

Kytkettyjä taloja  5  Minitaloja  4  

Kytkettyjen talojen 

asuntomäärä  

15  Minitalojen pinta-ala  160 m2  

Kytkettyjen talojen 

pinta-ala  

n. 1640 m2      

Asuinrakennusten 

yhteispinta-ala  

2400 m2  Asuinrakennusten 

yhteispinta-ala  

  

1210 m2  

  Pellon asuinalue 

  

Rinteen asuinalue  
 

Ajoradan leveys  5,0 – 5,5 m  5,0 m   

Asukaspysäköinti  36 ap  20 ap  

  

 

Vieraspysäköinti  10 ap  5 ap   

Pysäköintipaik-

koja yht.  

46 ap  25 ap  
 

Taulukko 1: Tietoja suunnittelualueista  
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6.11 Katutilat  

Katutilojen suunnittelussa on hyödynnetty Helsingin kaupungin katutilan mitoituksen suun-

nitteluohjeita, sillä ne ovat kattavat ja sovellettavissa tähän työhön. Mitoituksessa on otettu 

huomioon hätäajoneuvojen tilanterve. Suunnitelmassa alueelle johtavan alueellisen ko-

koojakadun suunnittelua ohjasi jo olemassa oleva ajotie ja sen mahdollinen säilyttäminen, 

olemassa olevan ajotien länsipuolelle sijoittuvan kuusimetsän osittainen säilyttäminen ja 

pitäminen rauhallisena ympäristönä, olemassa olevan sähkölinjan kanssa samassa lin-

jassa kulkemisen välttäminen ja rinteen mukanaan tuomat haasteet. Uusien teiden suun-

nittelussa on myös pyritty turvallisuuteen ja yksinkertaisuuteen ilman turhia risteyksiä ja 

kevyen liikenteen ylityksiä, josta seuraa, että pellon asuinalue jää tien sisäpuolelle, jolloin 

tarve ylittää tietä on minimoitu ja autolla kulkeminen erotettu mahdollisimman tehokkaasti 

alueen muista ulkotoiminnoista. Kevyen liikenteen pääreitti suunnittelualueen ulkopuolelle 

risteää ajoväylän kanssa ja kyseiseen kohtaan on suunniteltu kavennus ajohidasteeksi. 

Ajotien varteen on myös pyritty jättämään tarpeeksi lumitilaa, mutta lumitilan tarve tulisi 

suunnittelun myöhemmissä vaiheissa arvioida tarkemmin.   

6.12 Kasvillisuus  

1900-luvun alussa pihapiirit ovat olleet paljaana maisemassa ilman pihapuiden suojaa. 

Samaan aikaan pihapuita ja pensaita käytettiin runsaasti esimerkiksi pappiloiden, hau-

tausmaiden ja kartanoiden pihoihin. Pihapiireissä puiden käyttö ei siis ole kovin vanha 

tapa. Perinteiset pihapuulajit ovat olleet kotimaisia puulajeja ja tässä suunnitelmassa niitä 

tulisi myös suosia, sillä ne ovat riittävän talvenkestäviä, viihtyvät karussakin maaperässä 

ja sopivat luonnollisimmin suomalaiseen pihapiiriin. (Alanko & Kahila 2005, 21-22.)  

Yleisin Suomessa käytetty pihapuu on koivu, varsinkin rauduskoivu (Betula pen-

dula). Rauduskoivua ei kannata istuttaa kovin pieneen tilaan, sillä se vanhemmiten kas-

vaa hyvin kookkaaksi. Laajoissa pihapiireissä tätä ongelmaa ei kuitenkaan tule ja siksi se 

soveltuu suunnitelmassa pellon alueelle. Rauduskoivun lähettyvillä menestyvät vain har-

vat kasvit, koska se ottaa tehokkaasti vettä ja ravinteita maasta. Siksi rauduskoivun sijoit-

tamisessa kannattaa olla tarkkana, ettei se haittaa myöhemmin muiden puutarhakasvien 

viihtymistä. Rauduskoivun sijaan voi myös istuttaa myös kooltaan pienemmän visakoivun 

(B. Pendula var. carelica), pirkkalankoivun (B. Pendula f. bircalensis) tai loimaankoi-

vun (B. Pendula ‘Crispa’). (Alanko & Kahila 2005, 23-24.)  

Toiseksi yleisin pihapuu on kotipihlaja (Sorbus aucuparia) eli pihlaja. Pihlaja ei ole vaativa 

maan laadun suhteen eli se menestyy myös vaatimattomammassakin kasvuympäristössä. 

Runsaat kukinnat ja kirkkaanpunaiset marjat lisäävät pihlajan koristearvoa pihapuuna. 
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Perinnepihapiiriin sopivat myös pylväspihlaja (S. Aucuparia ‘Pendula’) ja makeapihlaja 

(S. Aucuparia var. edulis).  

Kolmanneksi suosituin pihapuu on kuusi, joka soveltuu hyvin aitakasviksi, mikäli se ei si-

joitu aivan tien viereen, jolloin suola pilaa neulaset. Kuusiaita on tiheä ja antaa hyvän 

näkö- ja tuulisuojan. Kuusi viihtyy kosteassa, joten kuiville paikoille tulisi istuttaa raudus-

koivua, pihlajaa tai mäntyä. (Alanko & Kahila 2005, 26.)  

Muita yleisesti käytettyjä pihapuita ovat mänty (Pinus syvestris) ja pilarikataja (J. commu-

nis ‘Suesica’). Mänty ei vaadi maan laadulta paljoa ja on usein rakentamisen raivausvai-

heessa jätetty kasvamaan, jolloin se kasvaa näyttäväksi ja arvokkaaksi maisemapuuksi. 

Etelä-Suomessa sitä ei tosin käytetä paljoa pihapuuna, vaan se on suositumpi Pohjois-

Suomessa. Pilarikatajien istuttamista suositellaan alueilla, joilla se kasvaa luonnossakin. 

(Alanko & Kahila 2005, 27.)  

Suosittuja vanhoja koristepensaita ovat olleet pihasyreeni, juhannusruusu, orapihlajat, 

kuusamat ja siperianhernepensas. Siniliilakukkainen pihasyreeni ja sen valkokukkainen 

‘Alba’-lajike ovat kestäviä lajikkeita. Siperianhernepensas menestyy koko maassa ja on 

hyvin vaatimaton kasvupaikan suhteen ja viihtyy jopa hiekkaisilla paikoilla. Yleisin orapih-

laja on aitaorapihlaja (C. Grayana). Muita kauniskukkaisia pensaita ovat esimerkiksi an-

gervot, joita on käytetty jo 1800-luvulla puistoissa. Vanhoissa pihoissa ja puutarhoissa on 

myös käytetty kuusamia, jasmikkeita, villaheittä (Viburnum lantana), koiranheittä (Vibur-

num opulus), viitapihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia) ja valkolumimarjaa (Symphoricar-

pos albus var. laevigatus). (Alanko & Kahila 2005, 42-49.)  

  

6.13 Selvitettävää  

Tämä suunnitelma ei ole itsessään vielä täydellinen, vaan toteutumisekseen tarvitsisi vielä 

lisäselvityksiä. Ajoteiden varteen on varattu noin metri lumitilaa, mutta lumitilan tarpeen 

arvioiminen on tapauskohtaista ja pihojen tai yhteisten ulkoalueiden lumitilojen tarvetta 

suunnitelmassa ei ole tarkasti otettu huomioon asumisen ja ulkotoimintojen väljyyden ta-

kia. Ajoteiden vaatima luiskatila ja kuivatus ovat myös yksi osa-alue, jota tulisi tutkia. Yksi 

suuri kokonaisuus on myös hulevedet ja niiden käsittely alueella, joka vaatii osaltaan 

oman suunnitelmansa. Pellolla tulisi myös tehdä tarkempia tutkimuksia pohjaveden kor-

keusaseman suhteen, jotta rakennusten rakentaminen voitaisiin sijoittaa varmasti niin, 

ettei rakentaminen synnytä isoja pengerryksiä, jotka näyttävät helposti keinotekoisilta, ei-

vätkä istu hyvin maisemaan. Lisäksi pohjaveden korkeus vaikuttaa suunnitelmassa esiin-

tyvän lammen todelliseen toteutettavuuteen ja lammen vedenpuhdistus tai -vaihtuvuus on 
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myös otettava jatkossa huomioon, ettei seisova vesi muutu epämiellyttäväksi. Myös istu-

tettavasta kasvillisuudesta tulisi tehdä jatkossa tarkempi suunnitelma, sillä edellä on mai-

nittu vain perinteisiä lajikkeita, jotka voisivat sopia suunnittelualueelle.   

  
7. YHTEENVETO  

Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin asumisen kehitykseen ja suuriin asumisen liikkeisiin 

1900-luvulla, joihin lukeutuivat puukaupungeista siirtyminen kivikaupunkeihin, asumisen 

jaottuneisuus eri sosiaaliluokkien välillä ja eron kuroutuminen, puutarhakaupunkiajattelun 

synty, maaseudulla tilojen lisääntyminen ja rakentamisen vilkastuminen Suomen itsenäis-

tymisen jälkeen, toisen maailmansodan jälkeinen asuntopula, jonka seurauksena syntyi 

pikataloja ja tyyppitaloja sekä 1949 perustettu Arava, joka järjesti halpakorkoisia lainoja 

asuntotuotantoon ja vauhditti kaupungistumista. 1950-luvulla funktionalismin tulo kaupun-

kikuvaan, umpikortteleiden suosion lasku ja avoimen kaupunkirakenteen lisääntyminen, 

kaupungin suosion lasku ja halu asua luonnonläheisyydessä, joka synnytti lähiöt ja 1970-

luvun lopulla alkanut kaupunkien arvostus jälleen, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä, mikä 

näkyy Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen asemana Suomen suurimpina kasvu-

keskuksina.  

Työssä tarkasteltiin myös lyhyesti tilastotietoja 2000-luvulta eri asuntotyyppien suosioissa 

Suomessa ja millaisissa asumismuodoissa lapsiperheet asuvat pääkaupunkiseudulla ja 

muualla Suomessa. Työssä syvennyttiin syihin, mitkä tekijät vaikuttavat asumisen muu-

toksiin ja päädyttiin johtopäätökseen, että kysyntää olisi perinteisistä omakoti-, rivi- ja ker-

rostaloasunnoista poikkeaville asumismahdollisuuksille; mahdollisille hybridiratkaisuille, 

jotka vastaisivat enemmän erilaisia elämäntapoja sekä vaihtelevia tarpeita ja arvoja.   

Edellä mainittujen teemojen lisäksi tutustuttiin, mitä agrihoodit ja ekokylät ovat liittyen Far-

mikylän korttelisuunnitelmaan. Suunnitelma toteutettiin tutustumalla kohteeseen maas-

tossa, keskustelemalla toimeksiantajan kanssa suunnitelman tavoitteista ja suunnittelun 

reunaehdoista ja tutustumalla aiheen kirjallisuuteen sekä olemassa olevien agrihoodien ja 

ekokylien aluesuunnitteluun mahdollisuuksien mukaan. Itse suunnittelutyö toteutettiin Au-

toCad-ohjelmalla hyödyntämällä kaupunkien mitoitusohjeita koskien suunnittelun eri osa-

alueita. Suunnittelussa pyrittiin välttämään ruutukaavamaista rakennusten sijoittamista ja 

haettiin inspiraatiota puutarhakaupunginosista, ekokylistä, agrihoodeista ja vanhoista pi-

hapiireistä. Suunnittelualue jätettiin rakentamisen suhteen väljemmäksi verrattuna kuntien 

ja kaupunkien kaavoittamiin asuinalueisiin. Suunnitelman rakennukset tai asunnot ovat 

kaikki alle 200m2 kokoisia, jolla on pyritty vähentämään asumisen hukkatilaa, mikä vaikut-

taa positiivisesti asumisesta syntyviin ympäristövaikutuksiin, mutta samalla täyttämään 
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erikokoisten asuntokuntien tilantarve. Rakennukset ja yksityiset piha-alueet on myös pää-

sääntöisesti pyritty suuntaamaan niin, että sisätilat ja pihat saavat paljon auringonvaloa. 

Suunnitelmaa tehdessä tuli ilmi, että suunnitelman mukainen alueen rakentaminen vaatii 

vielä lisäselvityksiä liittyen pohjaveden syvyyteen pellon matalammilla alueilla, kasvillisuu-

den suunnitteluun ja kuivatukseen. Tulevaisuudessa tulee selvittää rakentamisesta aiheu-

tuvat muutokset alueen vesioloihin. pellon todenmukainen rakennettavuus ja muut mm. 

kadun rakennussuunnitelmaa koskevat lähtöselvitykset sekä selvittää mitkä aiemmin mai-

nitut maisemaan istuvat puu- ja pensaslajikkeet menestyisivät pellon suunnittelualu-

eella. Suunnitelman toteutuminen loisi uudenlaisen, mielenkiintoisen asuinalueen Hollo-

laan, joka lisäisi alueen vetovoimaa, voisi pilotoida uusia vastaavanlaisia hankkeita ja näin 

luoda uusia työmahdollisuuksia maatila- ja maatalousyrittäjille ja tarjota uudenlaisia hou-

kuttelevia asumismahdollisuuksia ihmisille. 
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