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Suomen perustuslaki
• 9 § ”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla
ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.”
• ”…rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort.”
• YM:n juristien tulkinta: ihminen saa vapaasti valita markkinoilla
tarjolla olevien asuntojen joukosta
• Ei toistaiseksi ymmärretä tarkoittavan oikeutta rakentaa ehdot
täyttävä oma asunto/talo sille seudulle minne haluaa
• Suomessa ei ole (juristien mukaan) ns. perusrakennusoikeutta. Uuden
rakennuksen saa rakentaa vain kaavoittajan hyväksymälle paikalle

Miksi asuminen on tärkeää ?
• Asumalla ihminen ilmaisee arvojaan (sijainti, arkkitehtuuri,
huonetilajärjestys, suhde luontoon)
• Asuminen = bo (ruots.) to be (engl.) ich bin (saks.) jne = olla olemassa
• Bonde, bauer, naapuri (=asua, viljellä, olla olemassa on sama sana)
• Maan päällä, taivaan alla, hoitaa elollista ja pystyttää rakennuksia
• Talo on mikrokosmos eli henkilökohtainen tulkinta makrokosmoksesta
• Talo on yksittäisen ihmisen/perheen tulkinta siitä mitä on positiivinen
vapaus vrt vankila
• Naapuruus, yhteisöllisyys ja kokemus johonkin kuulumisesta perustuu
taloon eli asumiseen

Miksi maalla halutaan asua?
• Evoluutio meissä sanoo: ”maalla on kaunista”
• Asunnon lähin luonto on yksi talon huoneista
• Avoin maisema, puolisuljetut omat tilat, elvyttävä luonto
• Luonnon kiertokulku, vuodenaikojen vaihtelu, aurinkovuosi
• ”asuminen on huoneeseen käymistä” (Alvar Aalto)
• Piha-puutarha-puisto-paratiisi –the myth of the middle world
• Harrastukset: hevoset, koirat, autot, linnut, kalastus jne
• Vasta kun osamme asua, osaamme rakentaa oikein

Kesämökkien käyttötarkoituksen muutos
• Kesämökillä on jo rakennus, tie, lain mukainen jätevesien käsittely
• Moni ”mökki” vastaa varustelutasoltaan omakotitaloa
• Kunnat pelkäävät lisääntyviä palvelukustannuksia
• Ei vaikuta luonnonarvoihin, koska mökki on jo olemassa
• Tosiasiallinen oleskelu kesämökillä on lisääntymässä (korona)
• Laki sallii, kaavoittajat koulutetaan vastustamaan
• Rantakaavojen muuttaminen olisi valtava urakka ja valituksia täynnä
• Kuntien on luotava selkeä ja helppo ratkaisu

Useampi ranta-alueelle sijoittuva
loma-asunto on muutettu
pysyväksi asunnoksi
poikkeamisluvilla, mikä ei ole
oikea tapa ohjata muutosta
laajassa mittakaavassa.

Rakentamispaineisia alueita on
muuallakin kuin ranta-alueilla.

Haja-asutusalueilla on tullut
tarpeelliseksi selvittää, millä
alueilla yleiskaava ei enää ohjaa
riittävästi rakentamista.

Lähde:
https://paikkatieto.pirkanmaanely.fi/
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Monipaikkaisuus
• Vakiasunto, loma-asunto, synnyinseutu, opiskelupaikkakunta
=ihmisen identiteetti on monijuurinen
• Moni omistaa kaksi ”paikkaa” ja jakaa aikansa niiden kesken
• Kuitenkin kirjoilla olo määrää mihin verot maksetaan
• Verot voitaisiin helposti maksaa paikkakuntien kesken
oleskelukuukausien mukaisessa suhteessa
• Uudistusta ei saada aikaan, jos siihen sotketaan äänioikeus
• Suuret kaupungit vastustavat, koska menettävät verotuloja

Kännyköihin perustuva paikkatieto
(Telia: Crowd insights)
• ”olemme virtoja”; teemme työmme ja harrastamme virroissa
• Ennen koronaa kuntarajat ylitti 3 873 000 ihmistä vuorokaudessa
• Koronan jälkeen 2 414 000 ihmistä ylitti kuntarajat vuorokaudessa
• Ennen koronaa 20 % suomalaista teki etätöitä; koronan vaikuttaessa
etätyöprosentti nousi 60 %.
• Isoissa kaupungeissa liikkuvuus on laskenut 44,4 prosenttia
• Suurin liikkuvuuden kasvu tapahtui pienissä ”johtavissa
kesämökkikunnissa”: Hailuoto, Puumala, Rautavaara, Puolanka, Vaala.
•  Suurin maalla asumisen potentiaali kesämökeissä

Kimmo Koski 2008

Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne
SYKE 44/2008 Kimmo Koski
• 500 asukasta sijoitetaan a) taajamaa täydentäen b) taajamasta
irrallaan c) haja-asutuksena kyliin ( 30 kpl reaalimaailman caseja)
• Oletuksena kunnan saama maanmyyntitulo paitsi c) haja-asutus
• Vertailu perustuu ns. haarukkakeskiarvoihin (ei tiedettä)
• Haja-asutusalueen kustannuksiin laskettu yksi Kuopion liitoskunnan
päiväkodin rakentaminen (ei muihin !)
• Loppuväite: kyliin rakentaminen aiheuttaa 30 vuodessa 12 miljoonan
euron lisäkustannuksen
• TÄHÄN TUTKIMUSRAPORTTIIN PERUSTUU KAAVOITTAJIEN MAALLA
ASUMISTA VASTUSTAVA KANTA

Entä ilmastonmuutos maalla asumisen haittana?
Suomalaisen hiilijalanjälki n. 10 tonnia vuodessa
• Kaupunkimaisuus lisää epäsuoria päästöjä,
eli esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden
kulutukseen sitoutuneita päästöjä
• Väljemmässä rakenteessa taas autoilun
päästöt dominoivat

Uusi etätyökulttuuri
•
•
•
•
•
•
•

Etätyö = paikasta riippumaton tapa tehdä työtä = lähityö: 5 m työmatka
Korona muuttanut työelämän käytäntöjä pysyvästi
Mahdollistaa maalle muuton eri vaihtoehdot
Joustavuutta ajankäyttöön, perhe-elämään, harrastamiseen
Edellytyksenä toimivat kuituyhteydet (tavoite 100 megaa)
Osaava ihminen tuo työnsä tullessaan
Työnantajan direktio-oikeuden tulkinta: tulos ratkaiseen, ei milloin ja missä
sen teet
• Vaatii työyhteisön kesken säännöllisiä sosiaalisia kontakteja
• Josko virkaakin voisi hoitaa mistä osoitteesta vaan…

Kuituverkko (laajakaista)
• ”Koti ilman valokuituyhteyttä on kuin talo ilman tietä”
• Yritykset eivät sijoitu sinne, missä ei ole valokuituverkkoa (100 megaa)
• Suunnittelutoimistot, luovat alat, maatilat, puunjalostus,
terveydenhuolto… jne
• Ilman laajakaistaa ei ole etätyökulttuuriakaan
• Laajakaistarahoitusta (50+16+5) = 71 M euroa
• Modernia aluepolitiikkaa – vihdoin EU:n elpymispaketin kautta

Ongelmana perikuntien talot
• Kun omistajat erimielisiä, ei taloa pidetä kunnossa: ”Minäkö maksan,
sinäkö nautit”
• Hylätty talo mätänee sijoilleen
• Karviaispensaiden ja lapsuusmuistojen takia sellaisena kuin on
• Tulisi luoda pakko purkaa perikunta määräajassa
• Kun olisi yksi omistaja, talo pidettäisiin kunnossa tai myytäisiin maalle
muuttajalle
• Perikunta ei liity kuituverkkoon vaikka piuha menisi vierestä (?)

Resilienssi
• Resilienssi (kriisinkestävyys, muutosjoustavuus) tarkoittaa systeemin
kykyä hakeutua häiriön jälkeen uuteen tasapainotilaan
• Koko yhteiskunnan resilienssi perustuu maaseutuun ja kylissä
asumiseen
• Suuret kaupungit eivät sido hiiltä eivätkä tuota uusiutuvaa energiaa
tai ruokaa
• Keskitetty systeemi voidaan saada nurin, hajautettua ei oikeastaan
millään
• Tietotekniikka mahdollistaa ensimmäistä kertaa täysin resilientin ja
distributiivisen yhteiskunnan = asumisen vapaus on tällöin rakenteissa

