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Työväen Muistitietotoimi-
kunta on aloittanut yh-
teistyössä Eläkkeensaaja-
lehden kanssa tiedonke-
ruun, johon toivotaan 
eläkkeensaajien osallistu-
van. Muistojen kirjoitta-
miseen on aikaa huhti-
kuun puoliväliin saakka.

”Tunne oli valtava, kun ke-
vättalven kirkkaina päivinä 
tulin töistä kotiin: ’Tämä on 
oma kotini!’ Maksoin velkaa-
ni pankkiin joka kuukauden 
palkasta. Se ja hoitovastike 
olivat ensimmäisinä, sitten 
vasta muu. Niinpä jatkoin pyö-
räilyä maalle kotiin mennes-
säni. En käynyt kampaajalla 
muuta kuin leikkauttamassa 
paksua tukkaani. Vaatteet om-
pelin itse. Asunto oli 25m² yk-
siö. (--) Ensimmäisen jääkaap-
pini ostin sinne vasta 60-luvul-
la. Asuin ensikertaa turvalli-
sessa ja lämpimässä kerros-
talossa ja olin hyvin tyytyväi-
nen. (–)”
Kertoja, s. 1930,  
TMT: 10195:317, TA.

Näin muisteli vuonna 1930 
syntynyt kertoja ensimmäis-
tä ostamaansa omaa asuntoa. 
Omistusasumista on yleises-
ti pidetty suomalaisen asu-
misen ihanteena, jonka saa-
vuttamiseksi ollaan tehty pal-
jon töitä. Arkipäivän todelli-
suus ja asumismuotojen mo-
ninaisuus jäävät kuitenkin 
usein tämän ihannemallin 
varjoon. 

Asumisen tavat ja sille ase-
tetut toiveet vaihtelevat elä-
mänvaiheiden mukana. Omis-
tusasumisen ohella oma ko-
ti on voinut löytyä myös vuok-
ra-asunnosta. Asuminen on 
voinut olla myös jaettua asu-
mista opiskelija-asunnoissa, 
alivuokralaisina tai vaikka 
kimppakämpissä. 

Asumisen varjopuolet ko-
rostuivat toisen maailmanso-
dan jälkeen. Jatkosodan pää-
tyttyä Suomen väestöstä yli 
kymmenesosa oli vailla asun-
toa. Helsingissä asunnotto-
muus näkyi erilaisina tilapäis-
ratkaisuina ja ihmisiä asui 
pommisuojissa, kellareissa, 
pannuhuoneissa ja puutarha-
mökeissä aina 1950-lopulle 
saakka. 

Asuntopula väheni 1960-lu-
vulla, jolloin näkyvin asun-
nottomien joukko olivat alko-
holisoituneet miehet. Asun-
nottomuuteen vaikuttaa 
myös kohtuuhintaisten vuok-
ra-asuntojen liian pieni mää-
rä, joka on näkynyt kaupun-
gin vuokra-asuntojonon kas-
vuna 1950-luvulta lähtien.

Työväen muistitietotoimi-
kunta järjestää yhteistyössä 
Eläkkeensaaja-lehden kanssa 
kaikille avoimen muistitieto-
keruun asumiseen liittyvistä 
muistoista. Keräämme oma-
kohtaisia asumista käsittele-
viä muistoja. 

– muistitietokeruu EKL:n jäsenille

Muistot voivat käsitellä 
kertojan lapsuutta sekä aikui-
sikää. Miltä tuntui muuttaa 
ensimmäiseen kotiin ja oliko 
asunnon löytäminen hanka-
laa? Miten asumisihanteet ja 
todellisuus ovat muuttuneet 
vuosien aikana? Rakensitte-
ko oman talon vai muutitte-
ko kerrostaloon? Miltä tuntui 
muuttaa maalta kaupunkiin 
tai kaupungista maalle/lähi-
öön? 

”Asuntoasia hämärsi uuden 
perheen elämää, vaikka edel-
lytyksien piti olla mitä par-
haat: nuori aviopari ja kaksi 
ihanaa lasta. Jatkuva asunnon 
etsiminen ei tuottanut tulok-
sia, asuntoja sai vain hyvillä 
tuttavuussuhteilla…. Ja niin 
kun minä olin päättänyt jär-
jestää perheelleni hyvät olta-
vat. (--) Niihin aikoihin alet-
tiin rintamamiehille tarjota 
edullisin ehdoin asuntotontte-
ja helpottamaan asuntopulaa. 
Minäkin, joka en koskaan ol-
lut ajatellut kaupungista muut-
toa, innostuin yrittämään. Pa-
nin hakemuspaperit vetä-
mään ja melko pian totesin 
olevani maanomistaja. Moni-
mutkaisten touhujen jälkeen 
pääsin aloittamaan mökin, en-
simmäisen tosioman kodin ra-
kentamisen.”
Kertoja, s.1913 TMT:4169:271, 
TA.

Näin muisteli vuonna 1913 
syntynyt mainosgraafikko so-
danjälkeistä aikaa ja rintama-
miestalon rakentamisen aloit-
tamista. Asumiseen liittyvät 
muutokset ovat tapahtuneet 
rinnakkain talouden rakenne-
muutoksen kanssa. Työpaik-
kojen keskittyessä myös asu-
minen on keskittynyt, ja asu-
misen suuri kertomus on kul-
kenut maaseudulta kohti kau-
punkia. 

Kaupungistumisen aikaan-
saannoksena voidaan pitää 
myös 1900-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla rakennettu-
ja lähiöitä. Yhteisöllisyyden 
väheneminen ja juuretto-
muus leimasivat lähiöelämää 
varsinkin sen alkuaikoina. 
Minkälaisia muutoksia tapah-
tui lähiöasumisessa ja min-
kälaisia yhteisöllisyyden 
muotoja syntyi lähiöihin?

Kirjoita omalla tyylilläsi ja kielel-
läsi. Voit osallistua omalla nimel-
lä tai nimimerkillä. Kirjoita vas-
taukseesi suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkis-
toidaan vapaaseen tutkimus-
käyttöön Työväen muistitieto-
toimikunnan kokoelmiin. Ilmoi-
ta, jos haluat vastauksesi arkis-
toitavan nimimerkillä.

Lähetä kirjoituksesi 15.4.2018 
mennessä sähköpostitse osoit-
teeseen tmt@tyark.fi tai postitse 
osoitteeseen Työväen muistitie-

totoimikunta, Sörnäisten ranta-
tie 25, 00560 Helsinki, merkitse 
kuoreen tunnus ”Asumisen 
muistot”.

Keruuseen osallistuneiden kes-
ken arvotaan kolme 50 euron 
arvoista Restelin ravintolalahja-
korttia.

LISÄTIETOJA keruusta Työvä-
en muistitietotoimikunnan sih-
teeriltä Pete Pesoselta,  
puh. 09 7743 1170 ja sähköpos-
titse pete.pesonen@tyark.fi

Helsingin Olympiakylän lapsia leikkimässä pihassa. Työväen Arkisto.

OHJEITA KIRJOITTAJALLE

Kaikki muistot ovat tärkeitä eikä muistelman pituudella 
tai tyylillä ole merkitystä. Seuraavassa joukko erilaisia tee-
moja muistelusi tueksi. Kirjoita kuitenkin alkuun omasta 
taustastasi, niin paljon kuin koet tarpeelliseksi. 

l omistusasuminen ihanteena
l vuokralla (yksityinen, kunta)
l asuntosäästäminen
l rintamamiestalot, tyyppitalot, talopaketit
l opiskelija-asunnot
l kerrostaloasuminen
l rivitaloasuminen, lähiöasuminen
l alivuokralaisuus, asunnottomuus
l rakentaminen: Haka, Sato
l sosiaaliset verkostot 
l vapaa-ajan asuminen, mökkeily

Lapset pelaamassa pesäpalloa Espoon Matinkylässä. Kuva: 
Työväen Arkisto.

Asumisen muistot


