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Kuviteltu kaupunki

Asuminen

• Asumisen mielletään yhä pistemäisesti: ihminen valitsee 
preferenssiensä ja varojensa mukaisen asunnon (eli ”paljastaa 
preferenssinsä”), mistä muodostuu maantieteellisesti rajattuja 
asuinalueita palveluineen ja liikenneyhteyksineen 

• Kaupunki/kunta muodostuu hallinnollisesti asukkaista tietyllä 
maantieteellisellä alueella, jolloin voidaan puhua väkiluvun 
kasvusta tai supistumisesta ja palvelujen riittävyydestä.

• Asunto määrittää ihmisen poliittisen kansalaisuuden ja 
kaupunkilaisuuden (citizenship), mahdollisesti tulevaisuudessa 
myös seutulaisuuden.
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Kontrolloitu kaupunki

Työ

• Ihmisen yhteiskunnallinen legitimiteetti määrittyy pitkälti työn ja 
siihen liitettyjen ”toiseuksien” kautta: työttömyyden, koulutuksen, 
sairauden, hoidon, hoivan, syrjäytymisen…

• Työ on pääosin läsnäoloa määritellyllä työpaikalla työaikana: työ on 
tilallisesti ja ajallisesti kontrolloitua. Työpaikalta voi olla työaikana 
poissa vain luvalla.

• Työajan ja työpaikan ulkopuolella on vapaa-aika (leisure<licere, 
sallittu). Myös vapaa-aika ja sen käyttäminen (recreation<recreare, 
luoda uudelleen) on siis työn toiseutta. 
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Muutosajurit

Teknologian kehitys

• Kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit, wi-fi, tietokannat

Työelämän murros

• Ajallisesta ja tilallisesta kontrollista tulosten seurantaan

• Itsensä toteuttamisen arvostus, kilpailu työvoimasta

• Lyhyet ja tilapäiset työsuhteet > asuminen ei seuraa perässä

• Toimitilojen käyttöasteen nostaminen > väliaikaiset työpisteet

Koulutustason nousu

• Koulutusta vastaavat työt pariskunnilla eivät välttämättä sijaitse 
lähekkäin
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Monipaikkainen kaupunki

Irtonainen asuminen

• Pistemäisen ja aluerajatun asumisen sijaan asuminen muotoutuu 
erilaisten enemmän tai vähemmän pysyvien paikkojen verkostoksi, 
joka ylittää helposti kuntien, kaupunkiseutujen ja 
kansallisvaltioidenkin rajat.

• Väkiluvun sijasta tulisikin mieltää ajalliset ja tilalliset kasautumat, 
alueiden ”sisään- ja uloshengitys”

• Hallinnolliset järjestelmät ovat sitten auttamatta ajastaan jäljessä: 
kunnallinen itsehallinto, kaavoitusmonopoli, paikallinen 
palveluiden järjestäminen – mutta myös mahdollinen seutuhallinto 
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Asumisen moninaisuus

• Asuu osan vuodesta 
kesämökillä ja on poissa 
kaupunkiasunnostaan

• Asuu kaukana työpaikastaan ja 
vuokraa työasunnon

• Omistaa useita asuntoja, (joita 
mahdollisesti vuokraa kun ei 
käytä)

• Asuu vuorotellen 
vanhempiensa asunnoissa
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Kaikkiaan 65 kunnassa oli vuonna 2017 enemmän mökkejä 

kuin vakinaisesti asuttuja asuntoja. Vakinaisten asukkaiden 

vähentyessä kesäasukkaiden määrä korostuu yhä 

useammassa kunnassa. Vuodesta 2000 mökkienemmistöisten 

kuntien määrä on lisääntynyt noin kolmellakymmenellä, kun 

tilannetta verrataan käyttämällä samaa vuoden 2018 kuntajakoa.

(Tilastokeskus: Kesämökit 2017)



Työn moninaisuus

• Työskentelee osan aikaa 
työpaikalla, osan kotona.

• Käy toimistossa kokouksissa 
ja työskentelee co-working-
tiloissa.

• Työskentelee kahviloissa ja 
kirjastoissa.

• Liikkuu paikasta toiseen ja 
pysähtelee solmukohdissa.

• Kehittää start-up-yritystä 
tilallisissa hautomoissa.  
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Miten reagoida?

• Kun kansalaisten elämä on verkostomaista, myös hallinnon ja 
suunnittelun olisi suuntauduttava verkostoihin, ei pysyviin 
paikkoihin tai rajattuihin alueisiin.

• Alueiden laajentamisen (kaupunkiseutu, maakunta) sijasta tai 
lisäksi olisi hahmotettava toiminnalliset ja modaaliset verkot ja 
erityisesti niiden solmukohdat, ja kehitettävä niitä.

• Hallinnollisen väestölaskennan lisäksi olisi kyettävä seuraamaan 
dynaamista tilankäyttöä ja tarjoamaan palveluja ja poliittista 
kansalaisuutta sitä vastaavasti.

• Kun meillä jo on kaksoiskansalaisuus, miksi ei 
kaksoiskuntalaisuutta?  
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