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H Ä R K Ä Ä  S A R V I S T A

Olenko minä veljeni vartija?
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Olen jo vuosikymmeniä ihmetellyt, mihin 
uusia asuntoja jatkuvasti tarvitaan suuria 
määriä, kun kaikilla on jo varsin mukava 
asunto eikä väestö ole nopeasti lisäänty-
mässä syntyvyyden laskiessa. Selityshän on 
yksinkertainen. Kun ihmiset muuttavat koti-
seudultaan mielestään parempiin oloihin, he 
tarvitsevat uuden asunnon. Kun vanha asunto 
ei sijaintinsa takia kelpaa kenellekään, se jää 
rappeutumaan tai puretaan. Uusien asun-
tojen rakentaminen ei lisääkään vastaavasti 
asuntojen määrää.

Suomi oli aikoinaan, historiallisesti aja-
tellen ei kovinkaan kauan sitten, maatalo-
usvaltainen maa. Sodan jälkeen karjalaisia 
asutettiin runsaasti maaseudulle. Samaan 
aikaan ja sen jälkeen tuettiin myös muiden 
maataloutta harjoittavien toimintaa. Moni 
evakko sai asuin- ja työpaikakseen ns. kylmän 
tilan, jolloin ensi töiksi piti raivata pellot ja 
rakentaa rakennukset. Tiloilla asuttiin, kunnes 
metsät oli hakattu ja sitten tilat kylmenivät jäl-
leen väen muuttaessa työn perässä asutuskes-
kuksiin tai Ruotsiin. Navetat tyhjilleen, pellot 
pakettiin ja asuinrakennuksista satunnaisia 
lomapaikkoja. Maaseudun autioitumiskehitys 
jatkuu vieläkin. Tuoreena esimerkkinä on Pyl-
könmäki. Sen kirkonkylän viimeinen kauppa 
aiotaan sulkea tappiollisena.

Ihmisten muuttaessa taajamista ei tullut 
tiiviitä. Entinen maalainen ei halunnut kaavoi-
tuksella kahlittua asumista vaan kuin muistona 
menneestä ison tontin jostakin korvesta kaava-
alueen ulkopuolelta. Taajamiin johtavien teit-
ten varteen syntyi nauhamaista asutusta. Tätä 
kehitystä edesauttoi ns. perusrakennusoikeus, 
jota ei esim. muissa pohjoismaissa ole ollut 
pitkään aikaan. Siitä on meillä käyty runsaasti 
poliittista vääntöä.

Perusrakennusoikeutta voidaan pitää 
eräänlaisena perustyhmyysoikeutena, jos 
ajatellaan sen vaikutusta myytävien kiinteis-
töjen arvoihin. Kuten tunnettua, kiinteistöjen 
arvoon vaikuttaa kolme tekijää: sijainti, sijainti 
ja sijainti. Jos rakennat ilman kaavan tuomia 
rajoituksia jonnekin periferiaan hulppean, 
huippuyksilöllisen ja kalliin pesäpaikan, et 
saa siitä myydessäsi kuin murto-osan raken-
nuskustannuksista.

Ihmisten varallisuudesta suurin osa on 
asunnoissa. Olisiko kansallinen velvollisuus 
tuntea vastuuta näiden omaisuuksien arvon 
säilymisestä? Vapautta arvostetaan ja koros-
tetaan, ja saahan ihminen tuhlata omaisuu-
tensa myös vaikkapa ryyppäämällä (tietää 
veroja valtiolle), pelaamalla uhkapelejä tai 
harjoittamalla riskisijoituksia. Olenko minä 
veljeni vartija?

On kuitenkin sääli, jos ihminen pettyy 
tulevaisuuteen kohdistuneissa odotuksissaan 
niin paljon kuin kiinteistökaupoissa näyttää 
käyvän. Eihän siitä suurta melua nosteta. 
Kukin jää nuolemaan haavojaan niin kuin 
1990-luvun alun suuressa romahduksessa.

Uusi, kaupungissa syntynyt sukupolvi ei 
haikaillen muistele entistä maalla asumista 
vaan on jo kasvanut urbaanisuuteen. Ha-
lutaan asua suuren kaupungin keskustassa 
älypuhelimia näppäillen. Sen myötä suosit-
tujen alueiden asumiskustannukset nousevat 
pilviin niin omistusasunnoissa kuin vuokra-
asunnoissakin.

Menneinä vuosikymmeninä haluttiin 
kasvattaa asuinpinta-alaa asukasta kohden 
ja siinä onnistuttiinkin vähitellen. Nyt, kun 
pienipalkkaisella valtaväestöllä ei ole halu-
tuilla alueilla mitään mahdollisuuksia hankkia 
kohtuukokoisia asuntoja, on asia onnistuttu 
kääntämään päälaelleen. Nyt on hienoa ja 
trendikästä asua pienessä asunnossa. Hel-
singissä asunnon ihannekoko on nyt 15 m2 
ainakin jos Helsingin Sanomissa julkaistuja 
kertomuksia on uskominen. Onhan se eko-
logista.

Kehityksen tiellä ollaan, mutta kaukaisten 
takavuosien ihanneyhteiskuntaan on vielä 
matkaa. Entisessä kotikaupungissani Kark-
kilassa on vanhan Högforsin valimon jäljiltä 
laaja valimomuseoalue. Valimotoimintaa jat-
kaa nykyisin Componenta Oy. Eräs museon 
nähtävyyksistä on valimon mestarin talo 
1800-luvulta. Sen eteisestä päästään mestarin 
aika vaatimattomaan asuntoon. Toisen oven 
takana on noin neljän neliömetrin kokoinen 
huone. Siinä piti aikoinaan kortteeria neljä 
valimon työmiestä. Se oli mahdollista siten, 
että he kävivät pareittain töissä tehtaalla eri 
vuoroissa ja myös nukkuivat vuorotellen. 

Tähän kehityksen tilaan meillä on siis vielä 
matkaa.

Pitkäaikainen kansanedustaja, viisinkertai-
nen ministeri ja eduskunnan 1. varapuhemies 
Mauri Pekkarinen (kesk) esitti (HS 16.1.2018), 
että Helsingin väestönkasvua ei ole syytä 
nopeuttaa. Hänen kirjoituksensa pohjana 
oli äskettäin julkaistu Helsingin seudun kas-
vuprojekti.

Pekkarisen mukaan Suomi tarvitsee vah-
van pääkaupungin ja pääkaupunkiseudun, 
mutta pyrkimys sen tekemiseen nopeuttamal-
la alueen väestönkasvua konsulttitoimiston ja 
Jan Vapaavuoren (kok) esittämillä toimilla ei 
voi tulla kysymykseen.

Minun on helppo yhtyä Pekkarisen nä-
kemyksiin. Mitähän hänen purkauksestaan 
mahtaakaan seurata? Varmaankin haudan-
hiljaisuus.

Pääkaupunkiseudun voimakas kasvatta-
minen vie muualta resursseja. Viime aikojen 
kehitys on näkynyt myös rakentamisen 
voimakkaana lisääntymisenä pääkaupunki-
seudulla. Tämän seurauksena on syntynyt 
suuria laatuongelmia. Niistä kerrotaan Heikki 
Arolan kirjoituksessa Helsingin Sanomissa 
9.1.2018.

Resurssit ovat tiukoilla. Pulaa on esimer-
kiksi osaavista työnjohtajista, suunnittelijoista 
ja valvojista. Työvoiman vaihtuvuus on myös 
suuri ongelma. Työmaita on jouduttu jopa 
keskeyttämään virheellisten elementtiasen-
nusten takia. Tätä katselee myös työttömien 
suuri armeija.

Kun kiireellä tehdään, ovat virheetkin 

elementissään, ja ostaja nekin maksaa.


