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Mitä on asuminen ?

• Asuminen on elämää taloissa

• To be, Bauen, bo, – pystyttää rakennuksia, 

kasvattaa kasveja ja eläimiä, viljellä maata

• Bauer, buur, bonde – talonpoika →

eurooppalaisuuden synty

• Heideggerin nelikerta: maan päällä, 

taivaan alla, vapaana, kuolevaisena

• Liikkeeksi muutettuna: ”asuminen on 

huoneeseen käymistä”





Talon filosofiaa II

• Talo on mikrokosmos, joka on ihmisen 

tulkinta makrokosmoksesta

• Katto, seinät, kivijalka, ikkunat, ovet, 

kellari, ullakko, portaat, piha, puutarha jne

• Yksilön eksosomaattinen tulkinta 

”kropanjatkeesta” eli siitä, mitä hän 

persoonana on → talo on perusoikeus

• Talo on kulttuuria kuten laulu tai maalaus..

• Talo on arvojen ilmaisu



Talon filosofiaa III systeemisesti

• Ilma = happi, kosteus, tuuli, ilmakehä

• Valo = aurinko, ikkunat, sähkövalo

• Lämpö = eristys, polttopuu, kaukolämpö

• Ruoka = kasvitarha, maatalous, komposti

• Vesi = sade, vesijohto & viemäri

• Yhteydet = posti, kuituverkko, tiestö

• Apuenergia: aurinkopaneelit, biokaasu

• Luonto = ekosysteemit, ekologia

Talo osana kaikkien kiertojen sulkemista -analyysi



Mikä on seinä ?

”Tapa hallita kosteuden (tai paahteen) 

kulkeutumista”

Mikä on putki/piuha ?

”Tapa siirtää asiaa pisteestä A 

pisteeseen B ilman vuotoja”
PS valokuitu on kapasiteetiltaan suuri kaksisuuntainen piuha, jota ei voi 

lamauttaa eikä valvoa. 



Talon tilajärjestys

• ”ihminen on kaiken mitta”

• talojen ”tilaohjelma” muuttuu

• olohuone, keittiö, maakuuhuone, 

kylpyhuone, sauna, omat huoneet, 

toimisto, (kirjasto), varastotilat, (autotalli), 

(liiteri)

→Etätyö tuottaa talossa tarpeen erilliseen 

työtilaan: työpiste, työhuone (toimisto), 

erillinen rakennus



Etätyötilojen luonne

• Vaatii kuituverkkoa koko Suomeen !

• Kerrostalojen yhteistiloihin etätyöpiste ?

• Pientaloissa työhuone, toimisto → väljyyttä 

rakentamisoikeuteen

• Omakotitaloissa erillinen talousrakennus 

tehtävä mahdolliseksi (rakennusjärjestys, 

kuvitus)

• Etätyötoimistoja liikenneväylien ääreen ?

• Junien tietotyöverkot ?



Suomi ei ole tietoyhteiskunta



Etätyön toivottavuus ?

• Kaikki etätyön on hybridityötä eli liukuva 

optimi vapaasti valitun sijainnin ja 

työpaikalla tehdyn työn välillä

• Etätyö lisää yhteiskunnallisen vapauden 

aluetta (yksilön kannalta)

• Etätyö sallii desentralisaation eli 

asumiskokemuksen maksimoinnin

• Vähentää työmatkaliikennettä, 

toimistokuluja ja palvelukustannuksia



Kaavoitus ja aluesuunnittelu ?

• Kaavoittaja vaatikoot valokuituverkon 

kattavuutta: minne sähkö, sinne kuitu

• Maalle ja kyliin rakentaminen yleensä 

vapaammaksi

• Oikeus omakotitalon piharakennuksen 

etätyötilan rakentamiseen, automatic

• Kesämökkien käyttötarkoituksen muutos

• Kylätalot osaksi kyläkaavoitus-tarkastelua

• Jos it -teknologia sallii täyden ubiikin, mikä on 

sosiaalinen optimi ? 



Kangasala 2019: kesämökkien 

käyttötarkoituksen muutos



Kyläasutuksen täydentäminen

- väärin osoitetut virheet ? (2 

kpl)


