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TTiiiivviisstteellmmää  
Vuonna 2020 suomalaiset viettivät poikkeuksellisen paljon aikaa kotona, kun koronapandemian tuomat 
rajoitukset sulkivat suurimman osan yhteiskunnan palveluista ja julkisista tiloista. Etätyöhön ja 
etäopiskeluun siirryttiin samalla kuin ravintoloita, kirjastoja ja museoita suljettiin tai niiden toimintaa 
rajoitettiin. Tämä kandidaatintutkielma tutkii miten pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijat ovat 
viihtyneet kotona pandemian aikana. Miten arki, opinnot, ruoanlaitto ja vapaa-ajan vietto sujuu pienen 
opiskelija-asunnon sisällä?   
 
Opiskelija-asuntoja, joita vuokraa esimerkiksi Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö sr HOAS tai Aalto-
yliopiston ylioppilaskunta AYY, pidetään usein tilapäisenä asumismuotona. Asuinhuoneiston minimipinta-
ala on Suomessa 20 m2. Opiskelija-asunto saa kuitenkin olla pienempi, jopa 16 m2. Siinä ei myöskään 
tarvitse olla kunnollista keittiötä, sillä oletetaan, että opiskelijoiden asumisen tarpeet toteutuvat muualla 
kuin kotona, esimerkiksi opiskelijaravintolassa tai yliopistokampuksella. Miltä tuntuu, kun tämä ei olekaan 
mahdollista ja koti on ainut paikka, jossa saa viettää aikaa? Onko mahdollista täyttää kaikki asumisen 
tarpeet 16 neliömetrin opiskelija-asunnossa? 
 
Tässä kandidaatintutkielmassa olen lähestynyt tutkimusaihetta sekä kirjallisuustutkielman että 
teemahaastatteluiden kautta. Haastattelin neljää yliopisto-opiskelijaa pääkaupunkiseudulta, jotka kaikki 
vuokrasivat opiskelija-asuntoa joko HOASilta tai AYY:ltä. Tarkoituksena oli selvittää, miltä heistä on 
tuntunut asua opiskelija-asunnossa poikkeuksellisen ajanjakson aikana. Miltä etäopiskelu on tuntunut 
kotona? Mikä on asunnossa toiminut, mikä ei ja miten he näkevät opiskelija-asuntojen tulevaisuuden? 
 
Tämän kandidaatintutkielman johtopäätökset ovat, että opiskelija-asunnon pinta-ala, varustus sekä 
pohjaratkaisu vaikuttavat siihen, kuinka hyvin kotona on viihtynyt pandemian aikana. Opiskelijat, jotka 
olivat viihtyneet paremmin kotona, asuivat tilavammassa ja paremmin varustetussa asunnossa kuin he, 
jotka eivät olleet viihtyneet yhtä paljon kotona koronapandemian aikana. Haastateltavat olivat kokeneet 
etäopiskelut raskaaksi, sillä opiskelija-asunnossa on harvoin mahdollista jakaa eri tilat opiskelulle ja vapaa-
ajalle. Opiskelijat halusivat takaisin yliopistolle opiskelemaan ja toivoivat opiskelija-asuntoihin kunnollisia 
keittiöitä, säilytystilaa sekä valoisuutta. Kandidaatintutkielma huomauttaa, ettei opiskelija-asumista pidä 
nähdä tilapäisenä asumismuotona. Opiskelijoilla on oikeus aivan yhtä laadukkaaseen asumiseen kuin 
muilla – etenkin, jos mahdollinen pandemia toistuu tulevaisuudessa ja joudumme jälleen viettämään 
kuukausia kotona.  
 

AAvvaaiinnssaannaatt  opiskelija-asunto, opiskelijat, koronapandemia, pandemia, COVID-19, kodin merkitys, pienet 
asunnot, pääkaupunkiseutu 
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1 JOHDANTO

 Vuonna 2020 suomalaiset viettivät poikkeuksellisen paljon aikaa 
kotona. Vuoden alussa maailmanlaajuiseksi levinnyt COVID-19-pandemia 
ja sen vaatimat rajoitustoimet muuttivat suomalaista yhteiskuntaa ja arkea 
laajasti. Matkustelua rajoitettiin, Uusimaa eristettiin, etätyöhön siirryttiin, 
ravintolat, liikuntapaikat sekä muut julkiset tilat suljettiin tai niiden toimintaa 
rajoitettiin. Ihmisiä määrättiin karanteenin, jos he sairastuivat koronavirus 
SARS-CoV-2 aiheuttamaan COVID-19-tautiin tai olivat altistuneet virukselle. 
Yliopistot ja muut koulutustilat suljettiin ja opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun. 
Hyvin nopeasti suurin osa väestöstä vietti suurimman osan ajastaan kotona. 
 Vuotta myöhemmin, keväällä 2021, on koronapandemia vieläkin läsnä 
arjessamme. Rajoitukset ovat muuttuneet useasti kuluneen vuoden aikana, 
mutta yliopistot ovat pääosin pysyneet kiinni. Tämä on johtanut siihen, että 
monet opiskelijat eivät ole vuoteen olleet lähiopetuksessa. Heidän arkensa 
pyörii asunnon sisällä, jossa opiskellaan, syödään, nukutaan, harrastetaan, 
peseydytään – eletään. 
 Opiskelijat asuvat useimmiten pienemmissä asunnoissa kuin muut 
suomalaiset, sillä he ovat yleensä nuoria, pienituloisia ja asuvat yksin. Tässä 
kandidaatintutkielmassa tutkitaan, miten opiskelijat ovat kokeneet opiskelija-
asumisen koronapandemian aikana. Miten arjen toiminnot, asumisen 
tarpeet sekä etäopinnot toteutuvat heidän opiskelija-asunnoissaan? Mitä 
he arvostavat, kaipaavat tai haluaisivat muuttaa asunnoissaan? Ovatko he 
viihtyneet kotona ja onko koti tarjonnut turvaa, kun ulkona piilee näkymätön 
uhka – koronavirus – vai onko neljän seinän sisällä vietetty arki ahdistanut? 
 Koska opiskelijat ovat keskimäärin pienituloisempia, ei heillä välttämättä 
ole varaa valita, missä he asuvat ja minkälaisessa asunnossa. Heidän on siis 
tyydyttävä suunnittelijoiden ja rakennuttajien sanelemiin asuntoratkaisuihin. 
Siksi on tärkeää, että opiskelijoiden kokemuksia kodeistaan selvitetään, 
jotta tulevaisuuden arkkitehdit voivat paremmin vastata opiskelijoiden 
asumistarpeisiin.
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 Olen pohtinut poikkeusajan asumismuotoja paljon kuluneen vuoden 
aikana. Itse opiskelijana ja yksiössä asuvana minua kiinnostaa selvittää, miten 
muut opiskelijat ovat kokeneet kotona olemisen ja kotiympäristön haastavana 
ajanjaksona. Tavoitteena on kartoittaa, toimiiko opiskelijoiden arki heidän 
opiskelija-asunnoissaan koronapandemian aikana. Onko heidän asuntonsa 
taipunut heidän tarpeisiinsa? Voidaanko tutkielmani pohjalta kenties 
löytää uusia periaatteita opiskelija-asuntojen suunnitteluun? Kvalitatiivinen 
tutkielmani lähestyy aihetta sekä kirjallisuuden että haastatteluiden kautta. 
Tässä tutkielmassa haastattelin neljää opiskelijaa heidän kokemuksistaan.
	 Suomessa	 on	 yli	 150	 000	 yliopisto-opiskelijaa	 ja	 yli	 140  000	
ammattikorkeakouluopiskelijaa (Tilastokeskus, 2020). Koti merkitsee heille 
jokaiselle eri asioita. On tärkeää kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia 
opiskelija-ajan asumisesta ja etenkin, miten koti ja sen luomat merkitykset 
ovat muuttuneet koronapandemian ja etäopiskeluiden myötä. On hyvin 
todennäköistä, että koronapandemia muuttaa asumisihanteita ja silloin myös 
opiskelija-asunnot kaipaavat muutosta. On tärkeää, että suunnittelijoina 
voimme paremmin vastata opiskelijoiden asumistarpeisiin – hehän ovat 
tulevaisuutemme. 
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 Tässä luvussa perehdytään lyhyesti koronavirukseen, sen aiheuttamaan 
pandemiaan ja rajoitustoimiin. Ilman näitä opiskelijaelämä ja asuminen eivät 
olisi sellaisessa murroksessa, jossa ne ovat nyt. Ilman koronapandemiaa 
opiskelijat eivät olisi viettäneet niin paljon aikaa kotona kuluneen vuoden 
aikana. Taustoitan myös opiskelija-asumista ja sen historiaa. Suomessa 
tuetaan opiskelija-asumista monella tapaa, esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen 
myöntämällä asumistuella. Tämä mahdollistaa itsenäisen asumisen jo 
opintojen aikana. (KELA, 2021a.)

2.1 KORONAPANDEMIA JA RAJOITUSTOIMET

 Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanista alkoi leviämään nopeasti 
uudenlaisen viruksen aiheuttama hengitysteiden sairaus. Virus nimettiin 
koronavirukseksi, tarkemmin SARS-CoV-2-virukseksi. Koronavirus aiheuttaa 
tautia nimeltään COVID-19, jonka yleisimpiä oireita ovat nuha, yskä, 
kurkkukipu, kuume, pää- ja lihassäryt sekä hengenahdistus ja keuhkokuume. 
Pahimmillaan tautiin voi kuolla ja se on erityisen vaarallinen iäkkäille sekä 
henkilöille, joilla on jokin perussairaus. Myös nuoria, terveitä ihmisiä on 
menehtynyt tautiin. (Anttila, 2021.) Koronaviruksen alkuperää ei ole vielä 
pystytty todentamaan. Epäillään, että virus on lähtöisin tartunnasta eläimen 
ja ihmisen välillä, esimerkiksi Wuhanin kauppatoreilta, jossa ihmiset ovat 
aktiivisesti kontaktissa eläinten kanssa. (THL, 2021a; THL, 2021b.) 
 Koronavirus levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
rajoituksista huolimatta. Koronan leviämistä pyrittiin rajoittamaan muun 
muassa tehostamalla hygieniaa, määräämällä ihmisiä karanteeniin sekä 
rajoittamalla	 ihmisten	 liikkumista.	 Käsien	 desinfiointi,	 kasvomaskit	 sekä	
turvavälit eivät kuitenkaan riittäneet. Koronaan ei myöskään ollut mitään 
lääkettä, ja rokote koronavirusta vastaan kehitettiin vasta loppuvuodesta 
2020. Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19-sairauden pandemiaksi 
11. maaliskuuta 2020. (Anttila, 2021.) Pandemiat eli maailmanlaajuiseksi 
levinneet epidemiat ovat toistuva ilmiö. 2000-luvulla ihmiskuntaa on jo 
koetellut	 koronaviruspandemian	 lisäksi	 sikainfluenssapandemia	 vuonna	
2009. On siis todennäköistä, että kohtaamme myös tulevaisuudessa uusia 
pandemioita. (Fimea, 2021.)

2 TAUSTA: PANDEMIA JA OPISKELU
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 Pandemian myötä myös Suomeen julistettiin poikkeusolot 
maaliskuussa 2020. Poikkeusolot mahdollistivat valmiuslain käyttöönoton, 
joka on Suomen laissa järeä toimenpide ja jota viimeksi käytettiin sota-
aikana. Valmiuslain tarkoitus on ”suojata väestöä sekä turvata sen 
toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia 
ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus 
ja itsenäisyys” (Valmiuslaki 1552/2011, §1). Poikkeusolot määritellään 
aseellisena tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavana hyökkäyksenä, sen 
uhkana ja hyökkäyksen välittömänä jälkitilana, väestön toimeentuloon tai sen 
talouselämän perusteisiin kohdistuvana tapahtumana, suuronnettomuutena 
sekä laajasti levinneenä ja vaarallisena tartuntatautina. Kun poikkeusolot 
julistetaan, on viranomaisilla laajat käyttöoikeudet ja toimivaltuudet rajoittaa 
suomalaisten elämää, esimerkiksi sulkemalla kaikki paitsi välttämättömät 
palvelut. (Valmiuslaki 1552/2011.)
 Poikkeusolot kestivät kolme kuukautta, 16.3.–16.6.2020, jolloin 
rajoitukset olivat tiukimmillaan. Matkailua rajoitettiin, Uusimaa eristettiin, 
ihmismäärää julkisissa tiloissa rajoitettiin, ravintoloiden sekä museoiden 
toimintaa rajoitettiin, kuntosalit ja muut liikuntapaikat suljettiin sekä 
harrastustoimintaa rajoitettiin ja suljettiin. Etätyöhön kannustettiin ja ihmisiä 
kehotettiin pysymään kotona ja välttämään sosiaalisia kontakteja lähipiirin 
ulkopuolelta. (Valtioneuvosto, 2020.)
 Tämän kandidaatintutkielman kannalta merkittävin rajoitustoimenpide 
on koulutukseen liittyvät rajoitustoimenpiteet. Jo maaliskuun puolivälissä 
2020 kaikki Suomen koulut siirrettiin etäopetukseen, ala-asteesta yliopistoihin. 
(Valtioneuvosto, 2020.) Poikkeusolojen loputtua muu koulutus on pääosin 
siirtynyt takaisin lähiopetukseen, lukuun ottamatta yliopistoja sekä lukioita. 
Suurin	osa	Suomen	melkein	300 000	korkeakouluopiskelijasta	on	nyt	ollut	
vuoden enimmäkseen etäopetuksessa. Opintoja on kuitenkin edistettävä, 
joten opiskelut, arki ja muu elämä on siirtynyt pääosin kotiin.  
 1.3.2021 maailmassa on todettu 114 miljoonaa varmistettua 
koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 
kaksi miljoonaa ihmistä (WHO, 2021). Suomessa tartuntoja on todettu noin 
60 000	ja	kuolleita	on	yli	700	(THL,	2021c).	Tätä	tutkielmaa	kirjoittaessa	ei	
vieläkään tiedetä, milloin koronavirus on osa historiaa eikä enää nykyhetkeä. 
Vuodessa koronavirus on myös mutatoitunut ja muuttunut yhä helpommin 
leviäväksi. Maaliskuussa 2021 julistettiin Suomessa myös uudet poikkeusolot 
ja yliopistot pysyvät täten kiinni myös koko kevätlukukauden 2021 
(Valtioneuvosto, 2021). Tässä tutkielmassa, etenkin haastatteluosiossa, kodin 
merkityksen tarkasteluajanjakso on siksi määritelty aikavälille maaliskuu 2020 
– helmikuu 2021. Osa haastattelukysymyksistä ei kuitenkaan suoranaisesti 
liity koronapandemiaan vaan laajempaan, kenties elämänmittaiseen 
kokemukseen kodista, eikä niitä siksi voi tarkalleen määritellä tiettyyn 
aikajaksoon. 
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2.2. OPISKELUAIKA JA OPISKELIJA-ASUMINEN

 Suomessa on 1,29 miljoonaa opiskelijaa, joista korkeakouluopiskelijoita 
on	 noin	 300  000.	 Yliopisto-opiskelijoita	 on	 Suomessa	 noin	 150  000	 ja	
pääkaupunkiseudulla	 opiskelee	 noin	 45  000	 yliopisto-opiskelijaa.	 (Aalto-
yliopisto, 2019; Hanken Svenska Handelshögskolan, 2020; Helsingin 
yliopisto, 2020; Tilastokeskus, 2020.) Tässä tutkielmassa keskitytään 
yliopisto-opiskelijoihin pääkaupunkiseudulla, sillä alueella on ollut eniten 
koronavirustartuntoja Suomessa ja täten tiukimmat rajoitustoimet. Päädyin 
tutkimaan yliopisto-opiskelijoita, sillä tilastollisesti he ovat nuorempia 
kuin muut korkeakouluopiskelijat. Kolmasosa yliopistossa aloittavista 
opiskelijoista on alle 20-vuotiaita. Ammattikorkeakoulun aloittaneista vain 
14 % on alle 20-vuotiaita. (Haapamäki, 2018.) Korkeakoulussa opiskelemisen 
voi aloittaa aikaisintaan 18-vuotiaana ja siksi monelle opiskelijalle ajanjakso 
merkitsee opintojen lisäksi itsenäisen elämän rakentamista sekä muuttamista 
omaan asuntoon. Yliopistotutkinto on myös tilastollisesti pidempi koulutus 
verrattuna ammattikorkeakoulututkintoon, jolloin voidaan todeta, että 
mahdollisen opiskelija-asunnon tarve on pidempi niillä, jotka opiskelevat 
yliopistossa. 
 Opiskeluaika on monelle ihmiselle merkityksellinen ajanjakso elämässä. 
Opiskelijan päätehtävä on opiskella, mutta opintojen lisäksi opiskeluaikaan 
sisältyy paljon muutakin. Koska opiskelut aloitetaan tyypillisesti nuorena, on 
opiskeluaika monelle osa aikuistumista, jolloin irtaudutaan vanhemmista, 
muutetaan omilleen ja ollaan vastuussa omasta taloudesta. Opintojen takia 
monet muuttavat uudelle paikkakunnalle, josta he eivät välttämättä tunne 
ketään. Opiskeluaikana moni tutustuu uusiin ihmisiin, saa uusia ystäviä, löytää 
kumppanin sekä lähtee vaihtoon. Se on aikaa, jolloin syntyy paljon uusia 
kokemuksia ja muistoja – aikaa, jolloin luodaan oma identiteetti ja pohditaan 
omaa roolia maailmassa yhdessä sekä erikseen. Mietitään omia tavoitteita, 
omaa taustaa ja tulevaisuutta. 
 Koronapandemian takia edellä mainitut asiat ovat muuttuneet. 
Kaikki yliopistoon liittyvät perinteet ja tapahtumat ovat olleet peruttuna nyt 
vuoden ajan. Ei ole voinut tavata uusia ihmisiä, opiskella tai viettää vapaa-
aikaa yhdessä. Vaihdot on peruttu, kirjastot suljettu, luennot pidetään etänä 
ja kesätöitä on vaikeaa saada epävarman maailman- ja taloustilanteen 
takia. Etäopinnot aiheuttavat monille vaikeuksia suoriutua opinnoista ja 
opiskelijoiden uupumus ja yksinäisyys on lisääntynyt (Peltonen & Salmela-
Aro, 2020). Koronapandemian aikainen opiskeluaika ei vastaakaan niitä 
mielikuvia, mitä opiskelijoilla on ollut ennen pandemiaa. 
 Suomessa tuetaan opiskelija-ajan asumista monella eri tavalla, 
ja siksi opiskelijoiden on mahdollista asua omillaan jo opintojen aikana. 
Kansaneläkelaitos maksaa opiskelijalle opintotukea sekä asumistukea, 
jotta opiskelijan päätehtävä, eli opiskelu, olisi taloudellisesti mahdollista 
(KELA, 2021a). Vuokra-asuminen on opiskelijoiden yleisin asumismuoto – 
79 % opiskelijoista asuu vuokralla, joko yksiössä (29 %) tai kaksiossa (35 %) 
(Lahtinen & Sarasjärvi & Suomalainen, 2019, s. 47).
 Etenkin pääkaupunkiseudulla yksityisten markkinoiden vuokrataso on 
ollut nousussa jo vuosikausia. Tammikuusta kesäkuuhun 2020 Helsingissä 
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sijaitsevien vuokrayksiöiden keskihinta Oikotiellä oli 808,85 euroa 
kuukaudessa. Vuokrat olivat nousseet 2,8 % verrattuna vuoden 2019 tammi-
kesäkuuhun. (Kangasluoma, 2020.) Oikotie on sähköinen markkinointipalvelu, 
josta löytyy paljon vuokra-asuntoilmoituksia (Oikotie, 2021). Etenkin 
pienemmistä vuokra-asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla, mikä on 
johtanut vuokratason nousuun. Kansaneläkelaitoksen myöntämä asumistuki 
on vuonna 2021 Helsingissä enintään 416,80 euroa, jos asumiskustannukset 
ylittävät 521 euroa (KELA, 2021b). Jos vuokra on 800 euroa kuukaudessa, 
eivät tuet riitä asumisen kustantamiseen. Tästä syystä moni opiskelija tekee 
opintojen lisäksi töitä tai nostaa opintolainaa. 27 % opiskelijoista vuokraa 
asuntoa yksityiseltä asunnonomistajalta (Lahtinen ja muut, 2019, s. 47).
 Vaihtoehtona on myös hakea virallista opiskelija-asuntoa, jossa on 
huomattavasti pienemmät asumiskustannukset. 40 % opiskelijoista asuu 
opiskelija-asunnossa (Lahtinen ja muut, 2019, s. 47). Opiskelija-asuntoja 
vuokraa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiö sr eli HOAS. Myös yliopistojen ylioppilaskunnat omistavat 
opiskelija-asuntoja, esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY.   
 HOAS perustettiin 1969, kun suuret ikäluokat saavuttivat opiskeluiän 
ja asunnoista syntyi pula Helsingissä. Valtioneuvosto oli valmistellut 
lakialoitteen, jolla tuettaisiin opiskelija-asuntojen tuotantoa. Lähtökohtana 
oli, että opiskelijoille pitäisi taata asuntoja normaalin kaupunkirakenteen 
yhteydestä. Tämä oli uutta verrattuna muuhun Eurooppaan, jossa opiskelija-
asunnot useimmiten rakennettiin lähelle yliopistoa. (HOAS, 2021a; HOAS 
2021b.) Periaate näkyy pääkaupunkiseudulla edelleen – opiskelija-
asuntoja löytyy monesta eri kaupunginosasta, niin lähellä kuin kauempana 
kampuksesta. Tämä on tärkeää, sillä ihmisillä on erilaisia toivomuksia 
asuntonsa sijainnista. Sijoittamalla opiskeluasumista eri puolille kaupunkia 
vähennetään myös asuinalueiden eriarvoistumista ja segregaatiota. Helsingin 
kaupunki on jo pitkään pyrkinyt estämään segregoitumista asuntopolitiikan 
kautta, esimerkiksi sekoittamalla ihmisiä eri väestöryhmistä ja tuloluokista 
keskenään tarjoamalla edullisia vuokra-asuntoja kalliimmilta asuinalueilta. 
(Hirvonen	 &	 Vilkama,	 2018.)	 Helsingin	 kaupunki	 omistaa	 56  000	 vuokra-
asuntoa ja on täten Suomen suurin vuokranantaja (Helsingin kaupunki, 
2021). 13 % opiskelijoista kertoi asuvansa joko kaupungin asunnoissa tai 
nuorisoasunnoissa (Lahtinen ja muut, 2019, s. 47).
 HOASin yksiöiden hintataso on 400–650 euroa eli huomattavasti 
vähemmän	verrattuna	yleiseen	markkinatasoon	 (HOAS,	2021c).	Opiskelija-
asuntojen yksiöihin joutuu kuitenkin pahimmassa tapauksessa jonottamaan 
vuosia. Etenkin uudet ja lähellä Helsingin keskustaa olevat asunnot ovat 
halutumpia verrattuna esimerkiksi esikaupunkialueilla sijaitseviin kohteisiin. 
(Kangasluoma, 2020.) Suosituin ja halutuin asumismuoto on oma yksiö. 
Myös kaksioita ja perheasuntoja löytyy, mutta huomattavasti vähemmän. 
Eniten tarjontaa on soluasunnoista, joka on myös edullisin asumismuoto 
opiskelijalle – vuokra asettuu 250–440 euron välille. Solu tarkoittaa huonetta 
jaetussa asunnossa, jossa jokaisella asukkaalla on oma lukittava huone. 
Huoneiden koot vaihtelevat noin kymmenestä neliöstä kahteenkymmeneen 
neliöön ja huoneista löytyy vaatekaappi ja nykyään myös oma jääkaappi. 
(HOAS, 2021d.) Koska opiskelijat mieluummin haluavat muuttaa yksiöön kuin 
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soluasuntoon ventovieraiden kanssa, on vanhoja soluasuntoja myös alettu 
remontoimaan yksiöiksi (Ylönen, 2018). Soluasunnossa tai yhteisasunnoissa 
asuu 9 % opiskelijoista ja neljän tai useamman huoneen asunnossa 11 % 
(Lahtinen ja muut, 2019, s. 47).
 Suomessa sekä maailmalaajuisesti yliopistotutkinnon rakenne 
on 3+2 vuotta eli kolmessa vuodessa opiskellaan kandidaatiksi, jonka 
jälkeen opiskellaan kahdessa  vuodessa  maisteriksi. Viisi vuotta on 
opintojen tavoiteaika, eivätkä kaikki opiskelijat valmistu viidessä vuodessa. 
Yliopistotutkinnon rakenne on varmasti yksi syy siihen, että opiskelijoiden 
asumismuotoa pidetään tilapäisenä, sillä kyseessä on viiden vuoden 
jakso elämästä. Siksi opiskelija-asuntoihin pätee eri rakennusmääräyksiä 
ja periaatteita verrattuna muuhun asuntotuotantoon. Ne saavat olla 
pinta-alaltaan pienempiä kuin muut asunnot, jopa 16 neliömetriä. 
(Ympäristöministeriön asetus 1008/2017.) Monissa opiskelija-asunnoissa 
ei välttämättä ole kunnollisia keittiöitä, sillä oletetaan, että opiskelijoiden 
asumisen tarpeet täyttyvät muualla kuin omassa kodissa – esimerkiksi 
yhteistiloissa, yliopistokampuksella, kuntosalilla tai opiskelijaravintolassa. 
 Koronapandemian takia opiskelijat eivät olekaan voineet toteuttaa 
asumisen tarpeitaan oletetuissa paikoissa, kun yliopiston tilat, kirjastot, 
kuntosalit sekä opiskelijaravintolat ovat pääosin olleet kiinni. Opinnot on 
suoritettava kotona eikä kampuksella, ja itsenäinen opiskelu on lisääntynyt. 
Tämä asettaa kodille erilaiset tarpeet kuin mitä alun perin pienen opiskelija-
asunnon suunnittelussa on ajateltu. Viisi vuotta samassa asunnossa ei myös 
mielestäni ole tilapäinen asumismuoto, etenkin jos kotona vietetään runsaasti 
aikaa, niin kuin koronapandemian aikana on pakosta tapahtunut. 



13

 Tässä luvussa käsitellään kotia ja sen merkitystä eri näkökulmista. Koti 
on paitsi fyysinen tila, myös henkilökohtainen paikka, jossa ihminen asuu, 
lepää, peseytyy, syö, viettää vapaa-aikaa sekä säilyttää tavaroitaan. Koti 
merkitsee monelle turvaa ja rauhaa – omaa tilaa suuressa maailmassa sekä 
paikkaa, jossa voi olla oma itsensä. Sana ”koti” merkitsee useimmille enemmän 
kuin fyysistä asuntoa. Siksi kodin määritteleminen on haastavaa. Useimmat 
aikuiset jakavat myös jossain vaiheessa elämäänsä kotiaan muiden ihmisten 
kanssa, esimerkiksi perheensä, ystäviensä tai kumppanin kanssa. Täten koti 
myös ymmärretään sosiaalisten suhteiden järjestelmänä. Ihmissuhteet myös 
auttavat ihmistä kiintymään fyysiseen tilaan. Koti on monelle merkityksellinen 
paikka, jossa perheen kanssa kokoonnutaan iltaisin. Koti voi myös olla tapa 
ilmaista ja toteuttaa itseään. (Aura & Horelli & Korpela, 1997, s. 58–66.)

3.1. KOTI FYYSISENÄ YMPÄRISTÖNÄ

 Koti on ennen kaikkea fyysinen tila, jossa ihmisen fyysisten 
perustarpeiden eli lepäämisen, syömisen, peseytymisen sekä hengittämisen 
on mahdollista tapahtua. Asunto on ihmisoikeus (Ihmisoikeusliitto, 2021). 
Ympäristöministeriö määrittelee asuinhuoneiston ”keittiöllä, keittokomerolla 
tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita 
käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, 
jolla on oma välitön sisäänkäyntinsä”. Asuinhuoneistossa on oltava 
”tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua 
ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä 
huoltoa ja säilytystä varten”. Tilat pitäisi myös olla varustettuna niiden käytön 
edellyttämillä kalusteilla ja varusteilla. Asuinhuoneiston pinta-alan on oltava 
vähintään 20 neliömetriä ja asunnossa on oltava ikkuna. Opiskelija-asunnon 
pinta-ala voi kuitenkin olla pienempi, vähintään 16 neliömetriä, jos ”yhteisissä 
tiloissa on samassa rakennuksessa riittävät oleskelu- tai muiden toimintojen 
tilat”. (Ympäristöministeriön asetus 1008/2017, §2, §7 ja §8.) 
 Ympäristöministeriön asetus on monitulkinnainen, sillä asetuksesta ei 
käy ilmi, minkä kokoinen ja millä tavalla varustettu keittiö tai kylpyhuone 
asunnossa pitäisi olla. Kuinka paljon säilytystilaa tarvitaan ja mitä riittävät 
oleskelutilat tarkoittavat? Etenkin opiskelija-asuntosuunnittelussa tätä 
asetusta kierretään ja saatetaan minimoida esimerkiksi keittiön varustus 

3 KODIN MÄÄRITELMÄ JA MERKITYS
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tai tinkiä säilytystilasta. Se on sinänsä ymmärrettävää, sillä ennen 
koronapandemiaa opiskelijat ovat voineet viettää suurimman osan päivästään 
muualla kuin asunnossaan. Ilman uunia ja työpöytää on varmasti pärjännyt, 
koska ruoanlaitto ja opiskelu ovat pääasiassa tapahtuneet muualla. Myös 
ajatus asunnon tilapäisyydestä vaikuttanee suunnitteluratkaisuihin, sillä ei 
ole ajateltu, että sama asukas viettäisi asunnossa enemmän aikaa kuin viisi 
vuotta. Koska opiskelija-asunnot eivät mene yksityisille markkinoille kaupaksi, 
ei ostajia tarvitse houkutella sijoittamaan rahojansa asuntoon laadukkailla 
materiaaleilla ja hyvin varustetuilla keittiöillä. 
 Opiskelijayksiöihin on pitkät jonot ja hakijoita riittää, mikä myös 
vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin. HOAS rakennutti esimerkiksi Helsingin 
Rastilaan vuonna 2020 17-neliöisiä opiskelijayksiöitä, joiden leveys on 2,1 
metriä. HOASin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoi, että ”kun tämä asunto 
laitetaan markkinoille, tähän on porukkaa kiljuen haluamassa”. (Mäntylä, 
2020.) On vaikeaa kuvitella, että kyseinen asunto menisi yhtä hyvin kaupaksi 
yksityisillä markkinoilla. On myös ongelmallista olettaa, että opiskelijat 
haluavat kiljuen asuntoihin – opiskelija-asunto voi olla heidän ainoa 
mahdollisuutensa asuntoon. Siksi opiskelija-asunnon kuuluisi täyttää kaikki 
samat standardit ja siinä pitäisi pystyä toteuttamaan samalla tavalla kaikki 
asumisen tarpeet kuin yleisen asuntotuotannon asunnoissa. 
 Pienessä opiskelijayksiössä ei käytännössä jää hirveästi ylimääräistä 
tilaa käytettäväksi oleskeluun, jos samassa tilassa sijaitsee sänky, keittiö 
ja pieni ruokapöytä. Koronapandemian aikana asunnossa pitäisi vielä 
opiskella, ja etäopinnoille voi olla haastavaa löytää oma tilansa asunnosta. 
Myös esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin harrastaminen ei ole välttämättä 
mahdollista pienessä asunnossa. Siksi yksiössä asuvat opiskelijat ovat olleet 
eriarvoisessa asemassa verrattuna henkilöihin, joilla on käytössään esimerkiksi 
erillinen työhuone ja iso piha. Opiskelijat ovat joutuneet opiskelemaan 
epäergonomisen ruokapöydän äärellä tai sängyssä. Vaikka opiskelija-
asuntoon saisikin mahdutettua työpöydän, voi kuitenkin olla vaikeaa keskittyä 
opiskeluun kotona, kun arjesta on hävinnyt kaikki sosiaaliset kontaktit ja 
siirtymiset paikasta toiseen. Lisäksi rajoitusten takia joutuu viettämään koko 
päivän samassa tilassa. Kaikilla aloilla etäopiskelu ei myöskään ole yhtä 
helppoa. Esimerkiksi taideopinnoissa opiskeluun tarvitsee välineitä ja tilaa, 
jota asunnossa ei välttämättä ole. Yhteiset oleskelutilat eivät myöskään ole 
auttaneet ongelmaan, kun koronapandemian aikana ne ovat olleet monessa 
opiskelija-asuntolassa suljettuna (AYY, 2020). 
 Asunnossa pitää pystyä nukkumaan, oleskelemaan, valmistamaan 
ruokaa, peseytymään sekä säilyttämään tavaroitaan (Ympäristöministeriön 
asetus 1008/2017 §8). Asunnossa pitää olla paikka sängylle sekä keittiö, 
kylpyhuone, oleskelutilaa ja säilytystilaa. Hyvällä suunnittelulla edellä mainitut 
toiminnot on mahdollista saada mahtumaan myös pieneen opiskelija-
asuntoon. Tällöin myös pienessä asunnossa on mahdollista toteuttaa kaikki 
elämisen tarpeet, mikä lisää viihtyvyyttä. Myös tilan fyysisillä ominaisuuksilla 
on merkitystä viihtyvyyteen. Pinta-alan lisäksi erimerkiksi valoisuudella, 
materiaalivalinnoilla, tilan korkeudella ja mahdollisella parvekkeella on 
vaikutusta siihen, kuinka asunnossa viihdytään sekä miten sitä käytetään. 
Näihin arkkitehti ja rakennuttaja voivat suunnitteluratkaisuillaan vaikuttaa, 
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vaikka asukkaalla ja opiskelijalla onkin omat preferenssinsä ja toivomuksensa 
siitä, minkälainen on toimiva ja viihtyisä asunto. 

3.2. KOTI PSYKOLOGISENA YMPÄRISTÖNÄ 

 Koti on asukkaalleen enemmän kuin fyysinen tila, sen koko, 
kalustettavuus ja toimivuus. Asunnolla on psykologista merkitystä ja se 
vaikuttaa hyvinvointiimme. Ihmisillä on erilaisia mielikuvia ja toivomuksia 
asunnoistaan. Viihtyisässä, toimivassa sekä siistissä asunnossa on helpompi 
tuntea olevansa kotona. Parhaassa tilanteessa asukas voi vaikuttaa 
kotinsa merkityksiin ja hän voi sen kautta säädellä ympäristösuhdettaan ja 
suhdettaan itseensä. Ympäristösuhteella tarkoitetaan ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutussuhdetta ja -prosessia. Se kehittyy jatkuvasti – ihmiset muuttavat 
ympäristöään ja muuttuva ympäristö avaa taas uusia kehitysmahdollisuuksia. 
(Aura ja muut, 1997, s. 60.)
 Koronapandemia on muuttanut laajasti arkeamme, yhteiskuntaamme 
sekä tapojamme elää. Tilanne on ollut epäselvä jo yli vuoden ajan, emmekä 
vieläkään tiedä, milloin pandemia loppuu. Koronapandemia on aiheuttanut 
nopeita, radikaaleja muutoksia niin opinnoissa, työelämässä kuin vapaa-ajalla. 
Suurimpia muutoksia on sosiaalinen eristäytyminen muista ja jatkuva kotona 
oleminen. Mielenterveys voi joutua koetukselle, kun jatkuva epävarmuus ei 
hellitä. Kriisi herättää paljon tunteita ja reaktioita, uupumusta sekä huolia 
omasta sekä muiden jaksamisesta. Rutiinien ylläpitäminen voi olla vaikeaa, 
etenkin jos joutuu olemaan samassa tilassa pidempään. (Mieli, 2021.) Kun 
sosiaalinen eristäytyminen tapahtuu kotona, vaikuttaa se kokemukseen 
kodista. Aiemmin viihtyisässä asunnossa voi alkaa tuntumaan siltä, että siellä 
ei enää jaksaisi viettää yhtäkään päivää.
 Kun elämäntilanne poikkeaa totutusta standardista esimerkiksi 
koronapandemian takia, pyrkii ihminen muokkaamaan ja käsittelemään 
kokemuksiaan sisäisellä ja ulkoisella toiminnalla. Tätä kutsutaan itsesäätelyn 
teoriaksi, jolla ihminen pyrkii saavuttamaan mielihyvää ja tasapainoisen 
minäkokemuksen. Tapoja tähän on psyykkinen työ, eli ajatukset, mielikuvat, 
vääristymät, tunteet ja motiivit. Ihminen voi myös fyysisellä ponnistelulla 
vaikuttaa kehoon ja aivoihin. Myös sosiaalinen toiminta, eli toiset ihmiset, 
voivat olla tapa saavuttaa tasapaino. Yksi keino, joka on myös tämän 
tutkielman kannalta olennaisin, on toiminta rakennetussa ympäristössä ja 
luonnossa. Yksittäiset tilat ja paikat voivat tukea psyykkistä itsesäätelyä eri 
lähtökohdin. Esimerkiksi luonnossa kävelemistä pidetään mukavampana kuin 
rakennetussa ympäristössä kävelemistä. (Aura ja muut, 1997, s.48–56.)
 Asunnon sisustaminen mieleiseksi voi myös tukea minäkokemusta, 
viihtyvyyttä asunnossa ja itsesäätelyä. Oma huone tai koti usein sisustetaan 
omien mielikuvien, haaveiden ja idolien mukaisesti. Tätä kutsutaan tilan 
personalisoinniksi, jossa tilalle annetaan henkilökohtainen oma leimansa. 
Tällöin voidaan puhua siitä, että koti on minuuden jatke. Asuntoon pyritään 
liittämään oma persoonallinen leima, esimerkiksi esineiden, tekstiilien 
ja sisustusratkaisujen kautta. Ne voivat myös muistuttaa ihmistä hänen 
menneisyydestään. Esineillä voi olla tunnearvoa ja ne voivat symbolisoida 
tai edustaa jotain merkityksellistä. (Aura ja muut, 1997, s. 60). Tavarat 
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voivat kytkeä ihmisen tuttuun ja turvalliseen, joka etenkin koronapandemian 
epävarmuuden keskellä voi helpottaa tunteiden säätelyä. Lapsuudenkotia ja 
menneisyyttä muistuttavat esineet voivat olla erityisen merkityksellisiä etenkin 
opiskelijoille, jotka eivät ole voineet tavata sukulaisiaan koronapandemian 
aikana. Isovanhemman kutoma räsymatto omassa opiskelija-asunnossa voi 
auttaa käsittelemään tunteita, kun joutuu olemaan läheisistä ihmisistä erossa.
 Ympäristön psykologinen tehtävä ja merkitys on myös haaste 
suunnittelijoille. Arkkitehtuuria voidaan pitää tapana säädellä yhteiskuntaa. 
Maisema-, kaupunki- ja asuntosuunnittelulla muovataan asukkaiden 
käsityksiä luonnosta, kaupungin luonteesta, asumisen ihanteista ja 
estetiikasta. Arkkitehti säätelee ja luo suunnitelmiensa kautta ympäristön 
laatuominaisuuksia ja näin myös niistä syntyviä merkityksiä. Jokaisen 
ihmisen kodin on joku joskus suunnitellut. Jokaisen puiston on joku joskus 
piirtänyt. Arkkitehdeillä on suuri vastuu ympäristön luomisprosessissa, joka 
on tiedostettava suunnitellessa. Kun opiskelijat nähdään homogeenisena 
joukkona ihmisiä, tuotetaan paljon samannäköisiä opiskelija-asuntoja. 
Tällöin opiskelijoiden tilan personalisointi ja sen kautta kodin merkityksen 
luominen vaikeutuu sekä arkiaskareiden toteuttaminen asunnossa voi olla 
haastavaa. Tämä vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin kotona, sillä heidän 
on tyydyttävä toisten, eli rakennusliikkeiden, arkkitehtien ja viranomaisten, 
sanelemiin asuntoratkaisuihin. Joskus nämä standardiratkaisut sopivat 
asukkaiden tarpeisiin ja toisinaan eivät. (Aura ja muut, 1997, s. 58–60.)

3.3. KOTI SOSIAALISENA YMPÄRISTÖNÄ

 Koska ihmiset useimmiten jakavat kotinsa muiden ihmisten kanssa 
jossain vaiheessa elämää, ymmärretään koti myös sosiaalisena paikkana, 
jossa vallitsee tietyt sosiaaliset järjestelmät esimerkiksi perheen tai ystävien 
välillä. Kodilla on merkitystä ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 
ihmissuhteisiin. (Aura ja muut 1997, s. 62–66.) Useimmat opiskelijat asuvat 
yksin, mutta soluasunnossa tai yhteisasunnossa asuu 9 % opiskelijoista ja 
neljän tai useamman huoneen asunnossa 11 % (Lahtinen ja muut, 2019, s. 
47). Vaikka tässä tutkielmassa keskitytäänkin yksiöihin, ei kodin sosiaalista 
merkitystä pidä sivuuttaa. Ihmisellä on luontainen tarve vuorovaikutukseen 
toisten ihmisten kanssa. 
 Yksinasuminen ei välttämättä tarkoita yksinäisyyttä. Yksinasuvalla 
voi olla paljon tiiviitä ihmissuhteita ja paljon ystäviä, joita hän mielellään 
kutsuu kotiinsa käymään. Hänellä voi olla hyvin sosiaalinen työ ja paljon 
harrastuksia. Yli miljoona suomalaista asuu yksin, eikä heitä voi kohdella 
yhtenä homogeenisenä ryhmänä. Suunnitellessa yhden hengen asuntoja 
eli yksiöitä pitäisi myös huomioida yksinasuvien sosiaaliset tarpeet. 
Perhekeskeisyys on pitkään ollut asuntosuunnittelun normi ja yksinasuminen 
nähdään välivaiheena. Yhä useammalle yksinasuminen ei kuitenkaan ole 
välivaihe, vaan pysyvä elämäntapa. (Tamminen, 2019.) Tällöin myös yksiöiden 
suunnittelussa pitäisi huomioida, ettei asunto välttämättä ole väliaikainen 
asunto, vaan pysyvä koti. Opiskelija-asuntokin on opiskelijan koti, parhaassa 
tilanteessa viisi vuotta. Etenkin pienessä opiskelija-asunnossa voi olla 
haastavaa järjestää sosiaalista kanssakäymistä, jos asunnossa ei ole tilaa 
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ruokapöydälle tai sohvalle. Rajoituksien takia myös opiskelija-asuntoloiden 
yhteistilat ovat olleet suljettuna. Kodin todellinen koko korostuu, kun se on 
ainut oma tila, jota voi käyttää tai jonne voi kutsua ihmisiä käymään. 
 Koronapandemian vaatimien rajoituksien takia ihmiset ovat joutuneet 
eristäytymään ja vähentämään ihmiskontaktejaan. Koti sosiaalisena 
ympäristönä on ollut murroksessa, kun ei ole voinut kutsua ihmisiä 
samalla tavalla kylään. Eristäytyminen on vähentänyt yhteisöllisyyttä ja 
yksinäisyydentunne on lisääntynyt koko Euroopassa. Tyytyväisyys elämään, 
onnellisuus ja tulevaisuuden optimismi ovat laskeneet koronapandemian 
takia ja etenkin nuoret ihmiset ovat kärsineet. (Eurofound, 2020.) Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan myös Suomessa koronapandemia on 
lisännyt yksinäisyyden tunnetta (STT, 2020). Sosiaalinen eristäytyminen 
vaikuttaa mielenterveyteen, vaikka sosiaalisen median käyttö onkin 
lisääntynyt pandemian aikana (Kohvakka & Saarenmaa, 2021). Virtuaalinen 
kanssakäyminen ei voi täysin korvata ihmisen luontaista yhteisöllisyyden 
kaipuuta, mutta se voi lieventää yksinäisyyden tunnetta. 
 Tässä luvussa olen käsitellyt kodin merkitystä. Kodilla on suuri 
psykologinen vaikutus yksilöön, sillä se voi tukea yksilön sisäistä eheyttä ja 
itsesäätelyä, helpottaa arkea ja luoda turvaa. Toisaalta kodilla voi myös olla 
negatiivinen vaikutus yksilöön, jos tila ei vastaa omia mieltymyksiä ja arjen 
tarpeet ovat vaikeita toteuttaa. Opiskelu-aikana pyritään rakentamaan omaa 
identiteettiä ja itsenäistä elämää. Siksi on tämän tutkielman kannalta selvää, 
että opiskelija-asunto on enemmän kuin paikka, jossa nukutaan. 
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 Tässä luvussa käyn läpi, kuinka suunnittelin ja toteutin 
kandidaatintutkielmani teemahaastattelut. Seuraavassa luvussa käyn läpi, 
mitä haastatteluista tuli ilmi analysointini pohjalta saadun tiedon valossa. 
Haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa miten opiskelijat ovat kokeneet 
asuntonsa koronapandemian aikana. Voidaanko haastatteluiden pohjalta 
löytää uusia näkökulmia tulevaisuuden opiskelija-asumiseen?

4.1. TEEMAHAASTATTELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ 
TIEDON ANALYSOINTI

 Koska kandidaatintutkielmassani tutkin kodin kokemusta, ei 
tutkimuksellani olisi ollut pohjaa ilman kokijaa. Siksi tiesin jo tutkielman 
alussa, että tarvitsen tutkimukseeni kokijoita eli tässä tapauksessa 
opiskelijoita. Päädyin tutkimusmenetelmänä haastatteluun, sillä se on hyvä 
tapa kerätä informaatiota kokemuksista ja se on myös yksi tiedonhankinnan 
perusmuoto. Haastattelu sopii erinomaisesti tutkimustilanteisiin, joissa 
pyritään ymmärtämään kokijan kokemuksia, mielipiteitä sekä käsityksiä, 
etenkin aiheesta, joka on vaikeasti mitattavissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 
s.11.) Kodin merkitys koronapandemian aikana on henkilökohtainen kokemus, 
joten käyttämällä esimerkiksi kyselyä tiedonhakuvälineenä, olisi tutkimukseni 
jäänyt suppeaksi. 
 Tutkimushaastattelusta on olemassa kolme eri haastattelumuotoa: 
lomakehaastattelu, strukturoitu haastattelu ja strukturoimaton haastattelu. 
Teemahaastattelu, eli puolistrukturoitu haastattelu, tarkoittaa haastattelua, 
jota ohjaa etukäteen määritetyt teemat. Keskustelusta tulee luonteva, 
kun haastateltavan ei tarvitse vastata täysin lomakkeen haluamalla tavalla. 
Toisaalta etukäteen määritetyt teemat auttavat keskustelua pysymään 
tietyn raamin sisällä, eikä keskustelusta tule liian avointa ja rönsyilevää, 
kuten voi käydä strukturoimattomassa haastattelussa. Teemahaastattelu 
vaatii haastattelijalta hyvää valmistautumista ja aiheeseen perehtymistä, 
sillä haastattelun aikana saattaa syntyä tilanteita, joissa haastattelija joutuu 
ohjaamaan keskustelua ja esittämään täydentäviä kysymyksiä. (Hirsjärvi & 
Hurme, 2009, s. 43–48.) 
 Koska haastattelututkimus oli minulle uusi tapa tutkia, tutustuin 
tutkimusmetodiin perusteellisesti. Tämän jälkeen määrittelin haastattelun 
teemoiksi	 a)	 Taustatiedot	 b)	 Opinnot	 ja	 opiskeluaika	 c)	 Kotiympäristö	
ja arjen toiminnot d) Kodin merkitys ja koronan vaikutus e) Tulevaisuus. 

4 HAASTATTELUTUTKIMUS
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Näiden pohjalta loin haastattelurungon (liite 1), johon liitin itselleni myös 
liudan apukysymyksiä. Koska olin ennen haastatteluja jo parin kuukauden 
ajan perehtynyt tutkimukseni aihepiiriin, koin, että olin hyvin valmistautunut 
haastatteluihini.
 Haastattelujen kautta pyrin selvittämään, miten opiskelijat ovat 
kokeneet asuntonsa koronapandemian aikana. Millaisia kokemuksia heillä on 
opiskelija-asunnoista, niiden toimivuudesta ja yhteistiloista? Miltä etäopiskelu 
ja harrastaminen on tuntunut koronapandemian aikana? Mitä ajatuksia 
heillä on opiskelija-asumisesta koronapandemian jälkeisessä maailmassa? 
Seuraavaksi esittelen, miten löysin haastateltavat ja kerron lyhyesti hieman 
taustatietoa heistä.

4.2. HAASTATELTAVAT OPISKELIJAT

 Tässä tutkielmassa haastattelin neljää yliopisto-opiskelijaa 
pääkaupunkiseudulta. Ensimmäinen haastateltava opiskeli valtiotieteitä 
Helsingin yliopistossa (henkilö A), toinen kauppatieteitä Aalto-yliopistossa 
(henkilö B), kolmas teologiaa Helsingin yliopistossa (henkilö C) ja neljäs 
haastateltava opiskeli kuvataidekasvatusta Aalto-yliopistossa (henkilö D). 
Kaikki haastateltavat asuivat HOASin tai AYY:n vuokraamissa opiskelija-
asunnoissa. 
 Jo tutkielmani alussa rajasin tutkimuksen kohderyhmäksi yliopisto-
opiskelijat, jotka asuvat virallisissa opiskelija-asunnoissa pääkaupunkiseudulla. 
Yliopisto-opiskelijoilla on pidempi tarve opiskelija-asuntoihin ja 
pääkaupunkiseudulla on ollut tiukimmat rajoitukset sekä eniten tartuntoja 
aikavälillä maaliskuu 2020 – maaliskuu 2021. Halusin löytää 3–5 haastateltavaa, 
jotka asuvat virallisissa opiskelijayksiöissä, jotta haastateltavalla ryhmällä olisi 
mahdollisimman samanlainen asumismuoto ja elämäntilanne. 
 Tämän rajauksen perusteella aloin etsimään mahdollisia 
haastateltavia ja tämä osoittautui sujuvammaksi kuin mitä olin alun perin 
ajatellut. Opiskelijana olen puhunut kandidaatintutkielmastani monelle 
opiskelijakaverilleni, joten löysin kolme haastateltavaa yhteisten tuttujen 
kautta. En tuntenut haastateltavia entuudestaan. Neljännen haastateltavan 
löysin julkaisemalla Aalto-yliopiston opiskelijoiden internetkeskustelupalstalle 
viestin, jossa ilmoitin hakevani haastateltavaa kandidaatintutkielmaani. 
Kaikki haastateltavat olivat innoissaan aiheestani ja osallistuivat mielellään 
haastatteluun. 
 Haastateltavat henkilöt ovat anonyymejä, koska heidän ajatuksensa 
ja tuntemuksensa etäopinnoista, kodista ja kodin merkityksestä ovat 
henkilökohtaisia. On myös huomioitava, että haastateltavat ovat yksilöitä ja 
edustavat itseään ja omia kokemuksiaan. Heidän persoonansa, yksilölliset 
luonteenpiirteensä, taustansa ja terveytensä on tiedostettava tulkittaessa 
vastauksia.
 Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa pyritään ymmärtämään 
neljän opiskelijan kokemuksia kodistaan ja arjen toimivuudesta opiskelija-
asunnossa koronapandemian aikana. On huomioitavaa, että neljän ihmisen 
kokemus ei vastaa kaikkien Suomen yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia. 
Tähän vaadittaisiin kokonaisvaltaisempi tutkimus. 
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 Puolistrukturoidut teemahaastattelut pidettiin etänä Zoomissa 
maaliskuussa 2021. Zoom on internetin välityksellä toimiva palvelu, 
jonka kautta voi käydä videoryhmäpuheluita. Palvelua on käytetty paljon 
etäopiskelun aikana ja monet yliopistoluennot pidetään Zoomissa. 
Haastattelut äänitettiin ja haastateltavien vastaukset litteroitiin. Litteroitua 
tekstiä syntyi yli 40 sivua. Haastateltavat lähettivät minulle myös haastattelujen 
jälkeen kuvia asunnoistaan, joiden pohjalta piirsin heidän asuntojensa 
pohjapiirustukset. Hyödynsin myös HOASin ja AYY:n internetsivuilla olevia 
viitteellisiä pohjapiirustuksia. 

HENKILÖ A on 24-vuotias nainen. Hän asuu yksin koiransa kanssa Helsingin 
Jätkäsaaressa HOASin 29 neliömetrin yksiössä. Hän opiskelee valtiotieteitä 
Helsingin Yliopistossa. Hän on asunut asunnossaan kaksi vuotta.

HENKILÖ B on 23-vuotias mies. Hän asuu yksin Helsingin Kalliossa AYY:n 17 
neliömetrin yksiössä. Hän opiskelee kauppatieteitä Aalto-yliopistossa. Hän 
on asunut asunnossaan syyskuusta 2020.

HENKILÖ C on 28-vuotias mies. Hän asuu yksin Helsingin Kampissa HOASin 
29 neliömetrin yksiössä. Hän opiskelee teologiaa Helsingin Yliopistossa. Hän 
on asunut asunnossaan kesäkuusta 2020. 

HENKILÖ D on 31-vuotias nainen. Hän asuu yksin Puotilassa AYY:n 35 
neliömetrin yksiössä. Hän opiskelee kuvataidekasvatusta Aalto-yliopistossa. 
Hän on asunut asunnossaan kaksi vuotta. 
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 Tässä osiossa esittelen, mitä haastateltavien opiskelijoiden 
teemahaastatteluissa tuli ilmi. Esittelen neljän opiskelijan näkemyksiä, 
mietteitä sekä kokemuksia kodista ja vertailen niitä toisiinsa. Miten arjen 
toiminnot, asumisen tarpeet ja etäopinnot ovat toteutuneet haastateltavien 
opiskelija-asunnoissa? Mitä he arvostavat ja mitä he kaipaavat? Miten 
he näkevät opiskelija-asumisen tulevaisuuden? Analysoituani yli 40 
sivua litteroitua tekstiä huomasin, että vaikka kodilla on kaikille oma 
merkityksensä ja koti koetaan yksilöllisellä tavalla, korostui haastateltavien 
vastauksissa samanlaisia piirteitä. Ennen varsinaista ja syvempää aiheen 
käsittelyä totean, että opiskeluaika on nuorelle merkityksellistä aikaa ja 
opiskelija-asunto on monelle opiskelijalle tärkeä, ensimmäinen oma koti. 
Asunnon merkitystä ei pidä vähätellä, vaikka kyseessä onkin tilapäinen 
asunto. Koronapandemia on toistaiseksi muuttanut tapaamme elää. Jos 
tulevaisuudessa etätyö ja etäopinnot lisääntyvät esimerkiksi tulevien 
pandemioiden tai ilmastonmuutoksen seurauksena, on tärkeää, että myös 
kotimme seuraa murrosta ja mukautuu arjen tarpeisiin. Opiskelijankin kuuluu 
pystyä täyttämään elämisen tarpeensa moitteitta kotona, jos tilanne sen 
vaatii. 

5.1. OPISKELIJAT HALUAVAT ASUA YKSIN

 Opiskelija-asunto on useimmiten nuoren ihmisen ensimmäinen oma 
asunto, jossa ei asuta vanhempien kanssa. Kenellekään haastateltavista 
kyseinen asunto ei ollut heidän ensimmäinen oma asuntonsa. Kaikki 
haastateltavat kertoivat, että opiskelija-asunnon vuokrataso oli vaikuttanut 
päätökseen hakea opiskelija-asuntoa. He moittivat pääkaupunkiseudun 
yksityisten markkinoiden vuokratasoa, joka koettiin kalliiksi. Etenkin pienet 
asunnot ovat kalliita eikä opiskelija-asumisen pitäisi olla huonompi vaihtoehto 
verrattuna yksityiseltä vuokrattavaan asuntoon. 
 Henkilöt A ja B kertoivat, etteivät olleet harkinneet yksityiseltä 
vuokraamista. Henkilö A oli aiemmin asunut kahdessa eri solussa 
pääkaupunkiseudulla ennen kuin hän sai HOASilta yksiön. Henkilö B oli 
opintojensa takia asunut toisessa kaupungissa, jossa hän oli asunut kahdessa 

5 TULOKSET: NELJÄN OPISKELIJAN KOKEMUS
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eri yhteisasunnossa ystäviensä kanssa. Hän oli ollut vaihdossa keväällä 2020 
ja koronan takia joutunut keskeyttämään vaihdon. Palattuaan Suomeen hän 
oli asunut kevään ja kesän 2020 vanhempiensa luona ennen kuin sai AYY:ltä 
yksiön. Hän kertoi, että oli ollut pakko muuttaa, koska hän ei enää halunnut 
asua vanhempiensa nurkissa. 
 Myös henkilö C:tä ja D:tä oli houkutellut opiskelijayksiön edullinen 
vuokra. Henkilö C oli asunut yli kymmenen vuoden ajan useassa eri 
yhteisasunnossa ystäviensä kanssa, viimeisimpänä yli 160 neliömetrin 
kommuunissa. Hän kutsui yhteisasumista ”elämäntyyliksi”. Henkilö D oli 
myös ennen nykyistä asuntoaan asunut ystävänsä kanssa jaetussa asunnossa. 
Henkilöt C ja D olivat halunneet muuttaa opiskelija-asuntoon kokeillakseen 
yksinasumista.
 Kaikki haastateltavat sanoivat, että he pitivät yksinasumisesta, vaikka 
koronan aikana yksinasuminen oli paikoittain ollut yksinäisempää verrattuna 
aikaan ennen koronapandemiaa. Haastateltavat kertoivat, että he viihtyivät 
paljon ihmisten kanssa, mutta on tärkeää, että on olemassa oma tila, jossa 
ei tarvitse varoa ketään ja voi itse päättää, miten elää. Saa itse valita, miltä 
asunto näyttää. Yksinasuminen oli tuntunut vaikeimmalta koronapandemian 
alussa. Nyt vuoden aikana haastateltavat olivat tottuneet tilanteeseen, 
mutta mainitsivat olevansa väsyneitä rajoitustoimiin, jotka kohdistuivat 
etenkin opiskelijoihin. Henkilö B myös kertoi, että hän oli iloinen siitä, että 
asui koronapandemian aikana yksin, jolloin hänen ei tarvinnut pelätä sitä, 
että vahingossa altistaisi kanssa-asujan koronalle tai joutuisi itse altistetuksi. 

1 Henkilö B:n asunto on kompakti - työnteko, lepo,  
ruoanlaitto ja oleskelu tapahtuvat samassa tilassa
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5.2. ASUNNON KOOLLA JA SIJAINNILLA ON MERKITYSTÄ

 Haastateltavien opiskelija-asuntojen koossa oli suurta vaihtelevuutta. 
Henkilö B asui pienimmässä asunnossa, joka oli ainoastaan 17 m2. 
Asunnossa oli kuitenkin keittiö sekä kylpyhuone, joten pieneksi asunnoksi 
se täyttää Ympäristöministeriön asetuksen kriteerit asuinhuoneistosta 
(Ympäristöministeriön asetus 1008/2017). Henkilö B valitti useasti 
haastattelun aikana asunnon koosta. Hän kertoi, että säilytystilaa oli vähän ja 
pidempien ajanjaksojen viettäminen asunnossa oli ahdistavaa, koska asunto 
tuntui ahtaalta: ”Seinät kaatuvat päälle”. Hän oli harkinnut muuttamista, jos 
koronapandemia ja sen vaatimat rajoitukset eivät hellitä kesään mennessä. 
 Haastateltavista henkilö D asui isoimmassa asunnossa, joka oli 35 m2. 
Vaikka asunto oli merkitty pohjapiirustuksessa yksiöksi, oli siinä käytännössä 
kaksi erillistä huonetta. Pohdimme haastattelun aikana, miksi asuntoa ei 
ollut määritelty kaksioiksi, sillä samankaltaisia asuntoja rakennetaan tänäkin 
päivänä ja ne määritellään kaksioiksi. Hänen asunnossaan oli myös parveke, 
jota muiden asunnoissa ei ollut. Parveke toimi eräänlaisena lisähuoneena. 
Henkilö D kertoi olevansa erityisen tyytyväinen ”piilokaksioonsa”. Suomessa 
yksiöiden keskikoko on 34 m2, joka on lähimpänä henkilö D:n asunnon 
pinta-alaa (Tilastokeskus, 2019). Henkilöt A ja C asuivat samankokoisissa 
29 m2 asunnoissa, joiden kokoon he olivat tyytyväisiä. Henkilö A:n sanoin: 
”Pienemmässä asunnossa olisi ahtaampaa”.
 Haastateltavat asuivat eri puolella Helsinkiä. He kaikki korostivat, että 
sijainnilla on merkitystä, mutta tärkeintä on hyvät kulkuyhteydet Helsingin 
keskustaan ja yliopistokampukselle. Lähimpänä Helsingin keskustaa asui 
henkilö C Kampissa. Hän kertoi, että häntä ärsytti pitkät siirtymismatkat 
paikasta toiseen ja siksi hän halusi asua kävelyetäisyydellä kampukselta. 
Henkilöt A ja B asuivat myös Helsingin kantakaupungissa. Henkilö A kertoi, 
että hän ei halua asua aivan keskustassa, koska ”siellä kaikki on betonista”. 
Hän myös korosti, että ulkotilalla on merkitystä, etenkin koska hänellä on 
lemmikkinä koira. Hän kertoi viihtyvänsä Jätkäsaaressa ja sanoi pitävänsä 
merinäköalasta. 
 Henkilö B kertoi, että jos hän saisi isomman asunnon, olisi hän valmis 
joustamaan asunnon sijainnista. Hän piti Kalliosta, mutta haaveili paremmista 
lenkkimahdollisuuksista. Hänelle tärkeintä oli asua metron läheisyydessä. 
Henkilö D oli aiemmin asunut keskustassa ja ajatellut pysyvänsä siellä, mutta 
kun hyvä asunto oli tarjoutunut Puotilasta, oli hän päätynyt muuttamaan 
sinne. Hän oli ollut valmis tinkimään asunnon sijainnista, mutta kertoi, että 
matkoihin kyllä menee aikaa.

5.3. OPISKELIJAT HALUAVAT TAKAISIN KAMPUKSELLE 

 Opiskelu on opiskelijan työtä. Koronapandemian aikana opiskelu 
ja työ on siirtynyt kampukselta ja työpaikalta kotiin. Kaikki haastateltavat 
kertoivat, että etäopiskelu oli ollut raskasta ja he kaikki haluisivat takaisin 
lähiopetukseen. Henkilöt A, B ja C olivat olleet haastatteluiden aikana 
vuoden etäopetuksessa. Henkilö A oli ennen koronaa opiskellut pääosin 
kampuksella sekä kahviloissa. Henkilö B oli opiskellut sekä kampuksella että 



25

kotona, mutta korosti, että koska silloin ei ollut pakko opiskella kotona, ei 
se tuntunut niin raskaalta. Oli myös ollut vapaus poistua kotoa esimerkiksi 
luennolle kampukselle. Henkilö C oli tottunut tekemään töitä kotona, mutta 
kertoi, että nykyiset ”viiden tunnin Zoom-talkoot ovat hirveitä”. 
 Henkilö D oli ollut pääosin etäopetuksessa, mutta joitain hänen 
kursseistaan, esimerkiksi taidekurssit, oli järjestetty kampuksella. Henkilö 
D kertoi, että hänen opinnoissaan on 80 % läsnäolopakko, joka oli 
aiemmin aiheuttanut ongelmia opintojen suorittamisessa. Hän oli ennen 
koronapandemiaa opiskellut pääosin kampuksella. Henkilö D:llä oli jo yksi 
korkeakoulututkinto suoritettuna eikä hän siksi saanut Kansaneläkelaitoksen 
myöntämiä tukia, jonka takia hänen oli tehtävä töitä tullakseen toimeen. 
Työntekoa ei tuettu hänen opinnoissaan, ja siksi hänellä oli ollut vaikeuksia 
suoriutua kursseista. Nyt etäopinnot olivat mahdollistaneet sujuvan työn ja 
opiskelun yhteensovittamisen, ja siksi hän oli saanut suoritettua enemmän 
opintopisteitä kuin aiemmin. 

2 Henkilöiden työtiloissa oli suurta eroavaisutta. 
Kuvissa henkilö D:n (vasen) ja henkilö A:n (oikea) 
etätyötilat.
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 Yksiössä on harvoin tilaa sekä ruokapöydälle että kirjoituspöydälle. 
Siksi koronapandemian aikana useimmat opiskelijat, myös haastateltavat 
A, B ja C, olivat opiskelleet ja syöneet saman pöydän äärellä. He sanoivat, 
että kotona keskittyminen oli haastavaa ja sitä alkoi helposti tekemään 
muuta, esimerkiksi kotitöitä tai selaamaan sosiaalista mediaa. Henkilö B 
kertoi kokevansa, ettei oppinut yhtä tehokkaasti kuin aiemmin, kun ”ei ole 
omaa tilaa opiskelulle ja muulle olemiselle”. Henkilö A oli opiskellut pääosin 
ruokapöydän äärellä. Henkilö B:llä oli asunnossan kirjoituspöytä, muttei 
ruokapöytää, joten kirjoituspöytä oli toiminut myös ruokapöytänä. Henkilö 
C oli opiskellut sekä ruokapöydän äärellä että nojatuolissaan. Henkilö D erosi 
joukosta, sillä hänen yksiöönsä mahtui sekä ruokapöytä että kirjoituspöytä. 
Hän kertoi tämän helpottaneen opintojen ja töiden suorittamista, koska 
oleskelu ja työnteko sijaitsivat eri tiloissa. 
 Kaikki haastateltavat mainitsivat, että tulevaisuudessa on tärkeää, 
että on mahdollisuus etäopintoihin, vaikka haastateltavat halusivatkin 
takaisin läsnäopetukseen. Henkilöt A, B ja C mainitsivat, että esimerkiksi 
luentojen nauhoittaminen oli helpottanut kurssien suorittamista. Henkilö D 
sanoi, että yliopiston pitäisi olla ymmärtäväisempi opiskelijoita kohtaan, jos 
halutaan, että he valmistuvat määräajassa. Pitäisi olla enemmän joustavuutta 
ja vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseilla. Henkilö D myös painotti, että 
etäopinnot olisivat raskaampia, jos hänellä ei olisi erillisiä tiloja oleskeluun 
sekä työntekoon. 
 Haastateltavat opiskelijat kaipasivat opiskelijatapahtumia ja heitä 
harmitti, että merkityksellisestä elämänvaiheesta menee vuosia hukkaan. 
He kaipasivat kanssaopiskelijoitaan, kampusravintoloita, kirjastoa ja 
opiskelijatapahtumia. Heitä ei innostanut etätapahtumat, eivätkä he olleet 
niihin osallistuneet kuin satunnaisesti. Henkilö B kertoi, että opiskelijat 
nähdään ”bilehulluina” ja ”koronanlevittäjinä”. Hän koki sen ongelmalliseksi, 
että vähätellään opiskelijaelämän merkitystä nuorille ja hoetaan, että ”harmi, 
kun ette nyt pääse bilettämään”. Hän kaipasi eniten kampuksella tapahtuvia 
satunnaisia kohtaamisia. 

5.4. KOTONA VIIHTYMINEN KORONAPANDEMIAN AIKANA 
– MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI?

 Koronapandemian takia lähes kaikki suomalaiset ovat viettäneet 
poikkeuksellisen paljon aikaa kotona. Joillekin kotona vietetty aika on 
ollut helpompaa kuin muille. Kodin viihtyvyys vaikuttaa siihen, kuinka 
mielellään haluaa kotona viettää aikaa. Henkilöt A ja D olivat tyytyväisempiä 
asumismuotoonsa kuin henkilöt B ja C. Henkilö B oli tyytymättömin ja antoi 
kouluarvosanana asunnolleen 6-, kun henkilö C antoi 8. Henkilöt A ja D 
antoivat molemmat 9,5. 
 Haastateltavien kotona viihtyminen oli vaihdellut. Henkilö A kertoi, 
että kyseinen asunto oli ensimmäinen oma asunto, jossa hän viihtyi: 
”Aiemmat asunnot olivat sellaisia, jonne menin pääosin nukkumaan”. Henkilö 
B oli koronapandemian aikana ymmärtänyt, kuinka suuri merkitys kodilla 
on hyvinvointiin. Vaihdossaan keväällä 2020 hän oli oivaltanut, että ”vaikka 
asuisin alle vuoden jossain, niin haluan, että se on sellainen (paikka), jossa 
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viihdyn”. Hän ei erityisemmin ollut viihtynyt tämänhetkisessä asunnossaan ja 
oli harkinnut muuttamista. Henkilö C kertoi viihtyvänsä kotona, mutta kertoi 
kaipaavansa takaisin normaaliin ja jatkuva kotonaolo vähensi viihtyvyyttä. 
Eniten kotona viihtyi henkilö D, joka kertoi mieluummin kutsuvansa ihmisiä 
kylään kuin lähtevänsä minnekään. 
 Kysyessäni haastateltavilta heidän lempiasioistaan kotona, sain hyvin 
kirjavia vastauksia. Henkilö A asui seitsemännessä kerroksessa ja kertoi 
pitävänsä erityisen paljon merinäköalasta ja ranskalaisesta parvekkeestaan. 
Hän kertoi asuntonsa olevan valoisa, avara sekä moderni. Hän oli tyytyväinen 
siihen, että hänellä oli kaikki tarvittava ja mahdollisuus koiran pitämiseen. 
Lemmikit ovat useimmiten kiellettyjä vuokra-asunnoissa. Henkilö B piti 
myös maisemastaan, jota hän luonnehti ”pariisilaiseksi sisäpihaksi”. Hän piti 
asunnon sijainnista ja sen tuomista mahdollisuuksista – on helppo tavata 
ystäviä matalalla kynnyksellä ja käyttää Kallion kymmeniä eri kahviloita ja 
kuppiloita. Henkilö C:n lempiasia oli hänen nojatuolinurkkauksensa. Hän 
kertoi myös pitävänsä yksinasumisesta, sillä se oli hänelle uusi kokemus. Hän 
kertoi pitävänsä valoisuudesta ja asunnon sijainnista. Henkilö D luonnehti 
asuntoaan ”viidakkosirkukseksi”. Hän sanoi pitävänsä asunnon koosta, 
kahdesta erillisestä huoneesta sekä parvekkeesta. Hän kertoi myös pitävänsä 
sisustuksestaan, johon hän oli sijoittanut paljon aikaa. 

3 Henkilö C:n nojatuolinurkkaus oli hänen 
lempipaikkansa asunnossaan.
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 Kun kysyin haastateltavilta, mikä heidän opiskelija-asunnoissaan 
ärsytti tai ei toiminut, sain hyvin erilaisia vastauksia. Henkilö A valitti, että 
hänen keittiössään oli asennettu kuivauskaappi väärälle puolelle, joten 
tiskaamisen jälkeen vesi ei tippunut lavuaariin, vaan kaappien päälle. Hän 
myös kyseenalaisti, miksi keittiön vieressä oli kolo sekä miksi kylpyhuone 
oli niin iso. Hän myös mainitsi jätteidenlajittelujärjestelmän olevan hankala. 
Henkilö B kertoi suurimmaksi ongelmaksi sen, että asunnossa oli hyvin kuuma, 
koska hänen ikkunansa avautui etelään päin. Aurinko paistoi sisään koko 
päivän. Hän myös valitti asunnon koosta ja säilytystilan puutteesta. Henkilö C 
kertoi, että kunnollisen keittiön puute ärsyttää. Hän ei myöskään ymmärtänyt 
seinillä olevaa paneelia tai kylpyhuoneen kokoa. Lisäksi hän kyseenalaisti, 
miksi asunnot olivat niin ”harmaita ja laitosmaisia”. Henkilö D valitti, että 
koneellinen ilmastointi asunnossa ei toiminut oikein ja siksi huoneilma oli 
pölyistä. Hän ei myöskään pitänyt muovilattiasta, jota oli kaikkialla. 

4 Kuvasarja havainnollistaa, kuinka suuria 
eroja opiskelija-asuntojen keittiöissä on.

A

B

C D
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 Haastateltavat kertoivat kaikki, että he kaipasivat tiskikonetta, jota 
kenelläkään ei ollut. He kertoivat pärjäävänsä ihan hyvin ilmankin. Oma 
pesukone oli henkilö C:llä ja D:llä. Kaikkien opiskelija-asuntoloissa oli kuitenkin 
pesulat, joten henkilöt A ja B kertoivat pärjäävänsä myös hyvin ilman. Uuni oli 
kaikilla muilla paitsi henkilö C:llä. Kaikki haastateltavat korostivat, että uuni 
on tärkeä, jotta jaksaa laittaa ruokaa. Koska opiskelijaravintoloiden käyttö 
on ollut rajoitettua koronapandemian aikana, on ruoanlaitto ollut hankalaa 
etenkin ilman uunia.
 Haastateltavien harrastaminen oli vaikeutunut ja muuttunut 
koronapandemian takia. Koska kuntosalit ovat olleet kiinni rajoituksien takia, 
eivät henkilöt A, B ja C olleet päässeet liikkumaan mieleisellä tavalla. He 
kokivat, ettei pienessä asunnossa ollut mahtunut liikkumaan optimaalisesti, ja 
siksi liikunnan harrastaminen oli vähentynyt. Pidempiaikainen liikkumattomuus 
ei ole terveellistä ja se voi vaikuttaa myös mielenterveyteen negatiivisesti. 
Henkilö D:n taloyhtiössä oli kuntosali, joten hänellä ei ollut kyseistä ongelmaa. 
Haastateltavat A, B ja D olivat kuitenkin käyttäneet vapaa-aikaansa esimerkiksi 
videopelaamiseen. Henkilö C kertoi harrastavansa musiikkia, joka oli ollut 
mahdollista koronan aikana, sillä hänellä oli käytössään studio.

5.5. ASUNNON ULKONÄÖLLÄ ON MERKITYSTÄ VIIHTYMISEEN 

 Asunnon ulkonäöllä oli haastatteluiden perusteella merkitystä kaikille 
haastateltaville, mutta merkityksen määrä oli vaihdellut. Tilan personalisointi 
auttaa ihmistä kiintymään asuntoonsa. Sisustamalla ihminen voi vaikuttaa 
viihtyvyyteen asunnossaan ja tämä tukee minäkokemusta ja itsesäätelyä. 
Sisustamisella oli eniten merkitystä henkilö D:lle. Myös henkilö C kertoi 
pitävänsä sisustamisesta ja huonekaluista. He molemmat sanoivat, että 
ovat yrittäneet luoda kotiinsa mukavan ja kodikkaan ympäristön. Henkilö 
D:n sanoin: ”Esteettinen ympäristö on minulle tärkeää. Tiedostaa tai ei 
tiedosta, mutta kodin ympäristö vaikuttaa mielialaan. Sen takia olen yrittänyt 
ympäröidä itseäni piristävillä asioilla, joista saan energiaa ja hyvää mieltä.” 
Myös henkilö A kertoi, että hän oli hankkinut asuntoonsa miellyttäviä ja 
käytännöllisiä huonekaluja, muttei esimerkiksi koiran takia kokenut, että 
sisustaminen on ”maailman merkittävin asia”. Henkilö B kertoi, ettei hirveästi 
ollut jaksanut sisustaa, koska ajatteli muuttavansa kohta pois. Hän mainitsi, 
että taulujen laittaminen seinälle olisi turhaa, koska reiät joutuisi tulppaamaan 
muuttaessa. Samaa sanoi henkilö A. 
 Useimmat haastateltavista toivoivat laadukkaampia materiaaleja 
asuntoihinsa. Henkilö A kertoi asuntonsa värimaailman olevan hieman 
tylsä ja harmaa. Hän toivoi puulattiaa, jota toivoi myös henkilö C ja etenkin 
henkilö D, jonka koko asunto oli muovilattiaa. Henkilö C sanoi monta kertaa 
haastattelun aikana, että hän toivoisi asuntoihin enemmän ilmettä: ”Jatkuva 
geneerisyys ihmetyttää”. Henkilö D kertoi, että AYY:llä on maalibudjetti 
jokaiselle opiskelijalle. Jokainen opiskelija saa maalata 300 eurolla asuntonsa 
haluamallaan tavalla. Siksi henkilö D oli maalannut itselleen värikkään 
tehosteseinään, johon hän oli hyvin tyytyväinen. HOASilla maalaaminen on 
kielletty, mutta henkilö C oli kuitenkin maalannut seinäpaneelin harmaasta 
valkoiseksi, koska se oli ärsyttänyt häntä niin paljon. Maalaaminen ja taulujen 
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laittaminen seinälle on tärkeä osa tilan personalisointia, ja sen pitäisi olla 
mahdollista myös opiskelija-asunnossa.
 Säilytystilasta valitti etenkin henkilö B, mutta henkilöt A ja D 
olivat tyytyväisiä. Henkilö C kertoi, että säilytystilaa voisi olla enemmän, 
etenkin keittiössä. Hän myös moitti HOASin tapaa jakaa irtaimistovarastot 
asukkaiden kesken – hänen asuntolassaan ensimmäinen, joka löytää vapaan 
irtamistovaraston, saa ottaa sen haltuunsa. Siksi hänellä ei aluksi ollut vapaata 
irtaimistovarastoa. Kaikilla haastateltavilla oli kuitenkin haastatteluiden 
aikana käytössään irtaimistovarastot, jotka he kaikki kokivat tarpeellisiksi. 

5.6. ASUNNON TILAPÄISYYS JA YHTEISTILAT

 Useimmissa opiskelija-asunnoissa on asumiselle viiden vuoden 
määräaika, jolloin saa asua asunnossa. Henkilö A sekä D kertoivat, 
että he mielellään asuisivat asunnossa koko jäljellä olevan ajan, myös 
koronapandemian jälkeen. Heillä oli molemmilla suunnitelmissa sen jälkeen 
ostaa omistusasunto. Molemmat toivoivat jatkossa vähintään kaksiota, 
perusteluin, että he haluaisivat oleskelutilan olevan erillään makuutilasta tai 
työtilasta. Tulevana asuntosuunnittelijana herääkin kysymys, miten yksiöstä 
saisi suunniteltua asunnon, jossa voisi ajatella asuvansa ei-tilapäisesti? Onko 
alkovi tai erillinen keittiö ratkaisu?

5 Henkilö D:n olohuone, jota hän luonnehti ”viidakkosirkukseksi”.
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 Kaikki haastateltavat myönsivät, että he kokivat asumismuotonsa 
tilapäisenä ja olivat siitä syystä olleet valmiita tinkimään asumismuodosta, 
pinta-alasta tai asunnon sijainnista. Tieto siitä, että asunnossa on viiden 
vuoden määräaika, vaikutti kokemukseen tilapäisyydestä. Myös esimerkiksi 
HOASin linjaus siitä, ettei asuntoa saa maalata vaikutti tilapäisyyden 
kokemukseen. AYY:llä asuntoja saa maalata, joka voi edesauttaa esimerkiksi 
tilan personalisointia – asukas saa itse vaikuttaa omaan ympäristönsä 
ulkonäköön. Henkilöt A ja B kertoivat, etteivät he tilapäisyyden takia viitsineet 
laittaa tauluja seinille. Valkoiset seinät voivat korostaa tunnetta siitä, että 
kyseessä on tilapäinen opiskelija-asunto, eikä oma koti viiden vuoden ajan.
 Henkilö B koki, että hän haluaisi muuttaa kyseisestä asunnosta pois 
ennen määräajan loppumista. Koska hänellä oli tulossa mahdollinen vaihto 
keväällä 2022, hän ei tiennyt mitä tulevaisuudessa toivoo asunnolta. Hän 
pohti muun muassa Jätkäsaarta vaihtoehtona sijainnille. Henkilöllä C oli myös 
tulossa syksyllä 2021 mahdollinen vaihto, jolloin hän saisi asunnosta pienen 
tauon, mutta voisi ajatella asuvansa asunnossa vielä vaihdon jälkeen. Hänellä 
oli oikeus jälleenvuokrata asuntoa vaihdon ajaksi, joka antaa joustavuutta 
asukkaalle. Se ei aina ole mahdollista vuokranalaisena. Henkilö C unelmoi 
myös oman asunnon ostamisesta joskus tulevaisuudessa. Hän kuitenkin 
pohti, olisiko hänellä varaa ostaa esimerkiksi kaksio keskustasta ja jos ei, 
pitäisikö tinkiä joko sijainnista tai asunnon pinta-alasta?
 Yhteistilat jakoivat mielipiteitä. Kaikilla haastateltavilla oli käytössään 
kerhotila sekä talopesula. Eniten yhteistiloja oli Puotilassa, jossa henkilö 
D:llä oli käytössään näiden lisäksi kuntosali, sauna sekä grillikatos. Hän 
kehui etenkin kuntosalimahdollisuutta nyt koronan aikana, kun useimmat 
kuntosalit ovat olleet suljettuna tai rajoitetulla käytöllä. Hän sanoi käyttävänsä 
yhteistiloja paljon. Henkilö A:lla oli Jätkäsaaressa myös käytössään saunatilat. 
Kuntosalia hän kaipasi, jota toivoi myös henkilö C Kampissa. Henkilö C:llä oli 
myös kerhotilan ja pesulan lisäksi saunatilat. Henkilö B kertoi, että hänellä 
oli Kalliossa käytössään talopesula, kuntosali sekä sauna. Kuntosalia hän 
luonnehti ankeaksi ja kellarimaiseksi, eikä siksi halunnut sitä käyttää. Hän 
myös kyseenalaisti, miksi AYY oli sulkenut asuntolan kerhotilan koronan 
takia. Pohdimme, voisiko sitä vuokrata asukkaiden kesken esimerkiksi 
etäopiskelupaikkana koronapandemian aikana. Hän oli kuitenkin iloinen siitä, 
että AYY oli nyt avannut asuntolan kattoterassin asukkaiden käyttöön. 

5.7. OPISKELIJA-ASUMINEN TULEVAISUUDESSA?

 Kun kysyin haastateltavilta mietteitä ja toiveita unelmien opiskelija-
asunnosta koronanjälkeisessä maailmassa, oli heillä paljon toivomuksia. 
He mainitsivat kaikki, että alle 20 m2 on liian vähän, etenkin jos pitää 
tulevaisuudessa viettää yhtä paljon aikaa kotona. He toivoivat vähintään 25 
neliömetrin asuntoa. Unelmien opiskelija-asunnossa olisi kunnollinen keittiö, 
jossa olisi astianpesukone sekä uuni. Pesukone oli toivottu lisä, ”mutta ilman 
sitä kyllä pärjää”. Valoisuus ja avaruus mainittiin. Haastateltavat toivoivat 
kaikki monipuolisia yhteistiloja. Kuntosali ja avoimemmat kerhotilat sijaitsisivat 
unelmien opiskelija-asuntolassa. 
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 Henkilö A sanoi pohjapiirustuksen olevan kaikkein tärkein: ”Yksi minun 
ystäväni asuu tässä samalla kadulla eri rapussa ja hänellä on samankokoinen 
asunto, mutta hänen pohjaratkaisunsa on ihan erilainen. Hänellä ei esimerkiksi 
ole kunnollista eteistä, vaan eteisestä alkaa heti keittiö ja hänellä on vielä 
isompi kylpyhuone (kuin minulla).” Suunnitteluratkaisulla on siis merkitystä 
siihen, kuinka avaralta asunto tuntuu. ”Asunnossa pitäisi olla tilat jotenkin 
rajattu, että se ei vaan tunnu isolta neliöltä” kertoi henkilö A, joka myös toivoi 
asunnolta hienoja näkymiä. Hän korosti, että kylpyhuone voisi olla pienempi. 
Samaa toivoi henkilö C unelmien asunnoltaan. Kylpyhuoneen esteettömyys 
jakoi siis mielipiteitä. 
 Henkilö B toivoi unelmien opiskelija-asunnolta parveketta, 
hyviä yhteistiloja ja lähipalveluita. Hän myös toivoi rakennuksen olevan 
ympäristöystävällinen ja ehdotti, voisiko asunnoissa olla automaattisia valoja 
ja säädettävissä oleva ilmastointi. Hän myös ehdotti, voisiko avaimet korvata 
sormenjäljillä tai lätkillä, nyt kun AYY päätti poistaa Linnanisänniltä avaimet 
(AYY, 2021). 
 Sekä henkilö B ja C toivoivat asunnoilta enemmän ilmettä sekä 
vähemmän valkoista materiaalivalinnoissa. Henkilö C toivoisi asuntoihin 
enemmän ”arkkitehtonista visiota”. Tässäkin tulee ilmi suunnitteluratkaisujen 
merkitys. Henkilö D toivoi unelmien opiskeluasunnolta hyvää äänieristystä, 
parvekkeita ja isoja ikkunoita, koska ”valo vaikuttaa mielenterveyteen”. Hän 
toivoi myös laadukkaampia materiaalinvalintoja. Hän piti sitä haitallisena, että 
opiskelijat nähdään joukkona, jotka oksentavat lattialle ja tuhoavat asuntonsa: 
”Emme me ole mitään barbaareja, jotka heittävät kaljapulloja seinään.” 
 Kaikki haastateltavat toivoivat unelmien asunnolta hyvää sijaintia, josta 
pääsee helposti liikkumaan paikasta toiseen. Asunnon ei tarvitse olla aivan 
keskustassa. He toivoivat viihtyisää sekä vihreää lähiympäristöä. Rakennuksen 
ulkonäöstä henkilö A totesi haluavansa muuta kuin betonia ja ehdotti puuta 
ja tiiltä julkisivumateriaaleiksi: ”Ei tarvitse yrittää olla niin trendikäs”. 
 Tässä luvussa olen käsitellyt haastatteluiden pohjalta saatua tietoa ja 
vertaillut haastateltavien vastauksia toisiinsa. Vastauksissa korostui samoja 
toiveita ja kokemuksia, vaikka kaikilla oli myös yksilöllisiä toiveita. Jossain 
asunnoissa toiveet kohtasivat paremmin asukkaan tarpeisiin, esimerkiksi 
henkilöt A ja D olivat hyvin tyytyväisiä asuntoihinsa. Toisissa asunnoissa oli 
taas asukkaan mukaan enemmän puutteita, niin kuin esimerkiksi henkilö B 
koki.
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 Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus oli kartoittaa opiskelija-
asumista koronapandemian aikana sekä miltä opiskelija-asunnossa asuminen 
on näyttänyt ja tuntunut koronapandemian aikana. Tavoitteena oli tutkia, 
miten opiskelijat ovat kokeneet kotona olemisen tämän hyvin haastavan 
ajanjakson aikana. Kodin ulkopuolella on jyllännyt näkymätön vaara, joka 
on koetellut maailmaa jo vuoden ajan sekä on muuttanut arkielämäämme 
suuresti. Elämä on siirtynyt kotiin – lepäämisen, peseytymisen, ruoanlaiton 
ja vapaa-ajan lisäksi ihmiset ovat tehneet töitä, opiskelleet sekä oleskelleet 
kotona poikkeuksellisen paljon. Opiskelijalle, joka asuu yksin pienessä 
opiskelija-asunnossa, jatkuva kotona oleminen on ollut hyvin erilaista 
verrattuna aiempaan, jolloin kampuksella opiskeltiin, oleskeltiin sekä juhlittiin. 
Haastattelin tutkielmaa varten neljää opiskelijaa pääkaupunkiseudulta, joiden 
vastauksia ja mietteitä vertailin edellisessä kappaleessa. Tässä luvussa käyn 
läpi keskeisimmät päätelmät sekä kirjallisuuskatsauksen että haastatteluiden 
pohjalta. Pohdin, miltä opiskelija-asuminen voisi näyttää koronapandemian 
jälkeisessä maailmassa ja miksi opiskelija-asumiseen kannattaa panostaa niin 
yhteiskunnallisella tasolla kuin arkkitehtonisilla suunnitteluratkaisuilla.

6.1. OPISKELIJA-ASUMINEN KORONAPANDEMIAN AIKANA

 Haastatteluaineiston perusteella on selvää, että koronapandemia on 
vaikuttanut opiskelijoiden kokemukseen kodista, muuttanut kodin merkitystä 
sekä miten kotia käytetään. Haastateltavat olivat pääosin viihtyneet 
asunnoissaan, mutta viihtyvyyteen oli vaikuttanut muun muassa asunnon 
pinta-ala, asunnon ulkonäkö, keittiön varustus sekä ikkunasta avautuva 
maisema. Liian vähän säilytystilaa, puutteellinen keittiö, huono ilmastointi, 
materiaalivalinnat sekä liian pieni asumistila koettiin ongelmalliseksi ja ne 
vähensivät viihtyvyyttä. Suuremmassa ja paremmin varustetussa asunnossa 
viihdyttiin pääosin paremmin. Asunnon sijainnista, asumismuodosta ja 
asunnon koosta oltiin valmiita joustamaan tilapäisyyden takia, mutta 
haastateltavat kertoivat, että optimaalisessa tilanteessa näistä ei joutuisi 
tinkimään opiskelijanakaan.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
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 Useimmat haastateltavista olivat kokeneet etäopinnot raskaaksi tavaksi 
oppia ja kaipasivat takaisin kampukselle tai kirjastoon opiskelemaan sillä 
kotona keskittyminen oli vaikeaa. Haastateltavat kaipasivat opiskelijaelämää, 
eivätkä kokeneet, että sitä pystyy elämään etänä. He pitivät yksinasumisesta 
ja haluaisivat myös jatkossa asua yksin, vaikka koronan aikana yksinasuminen 
oli paikoittain tuntunutkin yksinäiseltä. 
 Opiskelija-asunto on muutakin, kuin paikka, jonne saavutaan 
nukkumaan. Etenkin koronapandemian aikana, kun julkiset tilat ovat 
olleet suljettuna ja arki on siirtynyt pääosin kotiin, on kodin ympäristö 
ja sen laatu korostunut (Vaattovaara, 2020, s. 183). Koronapandemia on 
osoittanut, ettei asumiskantamme ole erityisen muuntojoustava nopeisiin, 
koronapandemian tuomiin arjen muutoksiin. Etenkin pienissä asunnoissa 
korostuu muuntojoustavuuden puute, asunnon koko ja sen laatu. Yksiö 
avokeittiöllä on harvoin vastaus työikäisen yksinasujan asuintilatarpeeseen 
ja heidän asuintilatarpeensa sijaitsee useimmiten puuttuvassa huoneessa 
tai erillisessä keittiössä (Tervo, 2021, s. 66). Rohkenen väittää samaa tämän 
tutkielman kannalta opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijat A, B ja C 
asuivat tyypillisessä yksiössä avokeittiöllä. He pitivät raskaana, että opiskelu, 
lepo ja ruokailu sijaitsevat samassa tilassa. Henkilöt A, C ja D toivoivat, että 
voisivat hankkiessaan oman asunnon ostaa vähintään kaksion, jotta asumisen 
eri tarpeet toteutuisivat eri tiloissa. Nyt arjen kaikki toiminnot toteutuivat 
samassa tilassa ja etenkin koronapandemian aikana se oli tuntunut raskaalta. 

6.2. OPISKELIJA-ASUMISEN TULEVAISUUS

 Koronapandemia muuttanee maailmaa, ja uskaltaisin ennustaa, että 
myös arkkitehtuuri tulee muuttumaan koronapandemian seurauksena. Jos 
etäopiskelu on tullut jäädäkseen, kuuluisi opiskelija-asumisenkin tarjota 
mahdollisuuksia opiskelulle muualla kuin kampuksella. On myös varauduttava 
koronapandemian kaltaisiin tilanteisiin jatkossa. Yhteiskunta ei voi olettaa, 
että opiskelijoiden asumisen tarpeet toteutuvat muualla, kuin heidän 
asunnoissaan. Asuntojen, myös opiskelija-asuntojen, pitäisi pystyä täyttämään 
kaikki asumisen tarpeet koronapandemian kaltaisissa olosuhteissa.  
 Ympäristöministeriön asetuksen mukaan opiskelija-asunnon kooksi 
riittää vähintään 16 neliömetriä. Uudet asunnot ovat pienentyneet 2000-luvulla 
rajusti ja opiskelija-asunnotkin ovat kutistuneet aivan minimiin (Kortelainen, 
2017). Haastateltavat kokivat, että 16 neliömetriä on aivan liian vähän – he 
toivoivat tulevaisuuden opiskelija-asunnoilta vähintään 25 neliömetriä.
 Tulevaisuuden opiskelija-asunnon kuuluisi täyttää kaikki asumisen 
tarpeet. Ruoanlaitolle, peseytymiselle, levolle sekä oleskelulle pitäisi olla 
omat tilansa, jotta eläminen asunnossa olisi mielekästä. Haastateltavat 
toivoivat tulevaisuuden opiskelija-asunnolta myös laadukkaita materiaaleja – 
muovilattiasta sekä valkoisesta värimaailmasta ei pidetty. He toivoivat hyvin 
varusteltua keittiötä uunilla, tarpeeksi säilytystilaa sekä paljon valoa. Unelmien 
opiskelija-asunnolta toivottiin myös parveketta, vihreää lähiympäristöä, 
toimivat ja kattavat yhteistilat sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Asunnolta 
toivottiin myös hyviä liikenneyhteyksiä kampukselle. 
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 Opiskelija-asunnon kuuluisi mahdollistaa opiskelijalle laadukas 
ensimmäinen koti, jossa harjoitella asumista ensimmäistä kertaa yksin. Viisi 
vuotta asunnossa ilman uunia ei ainakaan opeta ruoanlaittoa kiireen keskellä, 
ja vapaa-ajan sekä opiskelun erottaminen hankaloituu, jos molemmat 
käytännössä tapahtuvat sängyssä oleskellen. Miksi opiskelijat ovat niitä, 
joiden kuuluisi tinkiä asumisen muodosta ja laadusta? On pohdittava 
yhteiskunnallisia arvojamme ja panostettava nuoriin koronapandemian 
jälkeisessä maailmassa, sillä heidän voimin yhteiskunta nostetaan takaisin 
jaloilleen. Silloin myös heidän on oikeus elää ja asua sellaisessa ympäristössä, 
joka tukee hyvinvointia, työskentelyä ja opiskelua. 

6.3. TUTKIELMAN MERKITYS, SOVELTUVUUS SEKÄ 
JATKOTUTKIMUKSEN TARVE

 Yksinasumista, koronapandemiaa, etäopiskelua ja opiskelijoiden 
kokemuksia on tutkittu vielä vähän. Koronapandemia on tätä tutkielmaa 
kirjoittaessa vielä läsnä arjessamme, emmekä vielä tiedä, milloin pandemia 
loppuu tai milloin siirrymme takaisin opiskelemaan yliopistokampukselle. 
Tämä tutkielman tarkoitus oli kartoittaa, miltä on tuntunut asua 
koronapandemian aikana opiskelija-asunnossa Helsingissä.
 On huomioitava, että koska tutkielmassa haastateltiin vain neljää 
opiskelijaa, on tutkielma rajallinen katsaus pandemianaikaiseen asumiseen 
opiskelijanäkökulmasta. Oiva jatkotutkimuksen kohde voisi olla laajempi ja 
mittakaavaltaan suurempi tutkimus opiskelija-asumisesta koko Suomessa. 
Myös yksinasumista ja yksinasuvien tarpeita kannattaa tutkia lisää, sillä 
koronapandemia muuttanee kodin kokemusta – oltuamme nyt vuoden 
kotona, koemme kotimme eri tavalla kuin aiemmin. Tällöin myös kodin 
kuuluisi muuntua eri käyttötarpeisiin, myös pienempien asuntojen. 
Minkälainen on yksiö, jonne mahtuu sekä työpöytä että kirjoituspöytä 
sekä erilliset tilat oleskelulle, ruoanlaitolle sekä työskentelylle? Toteutuuko 
Ympäristöministeriön asetus kaikissa opiskelija-asunnoissa? Miltä näyttää 
tulevaisuuden opiskelu ja missä se tapahtuu? 
 Opiskelija-asumisen on seurattava pandemianjälkeisen maailman 
asumistrendiä ja pystyttävä tarjoamaan koti tärkeälle elämänvaiheelle myös 
jatkossa. Opiskelijoita ei ole hedelmällistä nähdä yhtenä joukkona, jolla on 
samat toiveet ja tarpeet kodistaan. Jotta ei syntyisi haitallisia olettamuksia 
opiskelijoiden asumisen tarpeista, tulee niitä selvittää tutkimuksen, 
kyselyiden sekä haastatteluiden kautta. Opiskelija-asuntolaa suunnittelevaa 
arkkitehtiä rohkaisen perehtymään opiskelijoiden kokemuksiin, sillä he 
ovat tulevaisuudessa asuntojen asukkaat. Perehtymällä perusteellisesti 
asukkaiden toiveisiin, soveltuu suunniteltu lopputulos paremmin käyttäjälle. 
Sitä varmasti arkkitehtikin toivoo. 
 Opiskelija-aika on merkityksellistä ja opettavaa aikaa elämässä, 
jolloin ensimmäinen oma kotikin on merkityksellinen ja opettava kokemus. 
Ensiasunto muuttaa käsitystä siitä, mitä toivoo tulevaisuuden asunnoltaan ja 
täten sen merkitystä ei pidä vähätellä. 
 Koska yhteiskuntamme mitä luultavimmin tulee kohtaamaan 
tulevaisuudessakin pandemioita, on luotava sellainen yhteiskunta, joka 
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”mahdollistaa talouden ylläpitämisen, työnteon ja ihmisarvoisen elämän, 
asumisen ja liikkumisen myös pandemian aikana, tai muissa erityisissä 
olosuhteissa. Tätä varten tarvitaan teknologisia alustoja etätöitä ja -asiointia 
varten sekä kaupunkirakennetta, joka mahdollistaa inhimilliset olot 
kaikille myös tilanteessa, jossa sosiaalinen eristäytyminen on hyödyllistä 
tai välttämätöntä”. (Tulevaisuusvaliokunta, 2020, s. 8.) On siis tärkeää, 
että uudisrakentamisessa kuin myös opiskelija-asuntojen rakentamisessa 
keskitytään siihen, että asunnot muuntuvat tulevien pandemioiden ja 
ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja että niissä on mahdollista asua 
laadukkaasti myös kriisin aikana. Sen joka ikinen meistä ansaitsee. 
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KUVALÄHTEET:

Kansikuva perustuu henkilö C:n ottamaan kuvaan, jota tekijä on käsitellyt.

Asuntopohjat (s. 21) ovat tekijän piirtämiä. Ne perustuvat haastateltavien ottamiin 
kuviin sekä AYY:n ja HOASin internetsivuilla oleviin viitteellisiin asuntopohjiin. 
Jotta haastateltavien anonymiteetti säilyy, linkkiä asuntopohjiin ei julkaista.

Kuvat 1-5: Haastateltavien ottamia kuvia asunnoistaan, julkaistu luvalla. 
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ESITTELE ITSESI, TUTKIMUKSESI TAVOITTEET JA IDEA:
Koronapandemian takia opiskelijat ovat joutuneet olemaan paljon kotona 
etäopintojen takia. Etenkin pääkaupunkiseudulla on ollut kovat rajoitukset. 
Tutkimuksessani pyrin selvittämään, onko tämä muuttanut kokemustasi 
kodistasi tai muuttanut tapaa käyttää kotiasi? Miltä on tuntunut viettää 
poikkeuksellisen paljon aikaa kotona? Mikä toimii, mikä ei? Tämän tiedon 
pohjalta voidaan kenties löytää uusia suunnitteluperiaatteita opiskelija-
asumiseen. 
Tarkasteluajanjaksona pidetään maaliskuu 2020 - helmikuu 2021. 
Kodilla on meille laajempi merkitys kuin tila, jossa nukumme. Koti voi 
tarjota turvaa, etenkin koronapandemian aikana. 

TEEMA 1: TAUSTATIEDOT 
- Kuka olet? Minkä ikäinen olet?
- Mitä opiskelet? Aiemmat opinnot? Vuosikurssi? Pääaine?
- Mitä harrastat?
- Missä asut? Asutko yksin?
- Kuinka pitkään olet asunut asunnossasi? 

TEEMA 2: OPINNOT JA OPISKELIJAELÄMÄ
- Missä opiskelit ennen koronapandemiaa? Kampuksella, kirjastossa, 
kotona?  
- Oletko ollut etäopetuksessa koronapandemian seurauksena? Kuinka 
paljon?
- Missä olet opiskellut nyt koronapandemian aikana? Miltä kyseinen paikka 
on tuntunut? 
- Miten etäopiskelu on onnistunut mainitsemassasi paikassa?
- Miltä etäopiskelu on tuntunut? Mitä kaipaat lähiopetuksesta?
- Koetko, että etäopinnot ovat vaikuttaneet opintoihisi kulkuun?
- Miltä opiskelijaelämä on tuntunut etänä? Mitä kaipaat? 
- Oletko osallistunut etäopiskelutapahtumiin kotoasi tai kenties järjestänyt 
niitä itse kotona? 

TEEMA 3: KOTIYMPÄRISTÖ JA ARJEN TOIMINNOT
- Kuvaile asuntoasi vapaasti
- Onko tämä ensimmäinen kerta, kun asut HOASilla / AYY:llä? Jos ei, 

LIITE 1: HAASTATTELURUNKO
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kokemuksia aiemmasta? Olivatko aiemmat asunnot ”huonompia/parempia” 
kuin nykyinen? Miksi muutit?
- Oletko tyytyväinen asuntoosi? Mistä sinä pidät erityisen paljon 
asunnossasi? Miksi? Mikä toimii?
- Mistä et pidä? Mikä ei toimi? 
- Puuttuuko asunnostasi jotain olennaista?
- Vietitkö paljon aikaa kotona ennen koronaa? 
- Oletko sisustanut asuntoa mieleiseksi? Onko sillä sinulle merkitystä, 
millaisessa asunnossa asut ja miltä se näyttää? 
- Miten arjen toiminnot (ruoka, lepo, peseytyminen vapaa-aika, työ yms) 
toteutuvat opiskelija-asunnossasi? Onko niille omat tilansa?
- Onko sinulla mielestäsi tarpeeksi säilytystilaa?
- Onko asuntosi mielestäsi tarpeeksi valoisa?
- Onko asuntosi mielestäsi tarpeeksi iso?
- Jaatko yhteistiloja muiden ihmisten kanssa opiskelija-asuntolassasi? Miten 
koet tämän? Mikä toimii, mikä ei?
- Onko jokin asia asunnossasi mielestäsi erikoisesti ratkaistu?
- Mitä muuttaisit asunnossasi ja miksi?

TEEMA 4: KOTI JA KORONAPANDEMIA
- Onko koronapandemia muuttanut käsitystäsi kodistasi tai muuttanut sen 
merkitystä? Onko se kenties muuttanut tapaasi käyttää kotia ja kotona 
olemista?
- Miltä yksinasuminen on tuntunut nyt koronapandemian aikana? 
- Koetko, että kotisi on vaikuttanut jollain tapaa hyvinvointiisi 
koronapandemian aikana?
- Onko yksinasuminen tai kotona oleminen ollut esimerkiksi tiettynä 
ajanjaksona vaikeampaa (karanteeni, joulu, synttärit…) verrattuna aikaan 
ennen koronaa?
- Onko kotisi tuntunut turvalliselta koronapandemian aikana, kun ulkona 
piilee ”näkymätön vaara”?
- Oletko voinut toteuttaa harrastustasi kotona nyt koronapandemian 
aikana?
- Oletko viihtynyt nyt enemmän / vähemmän kotona kuin ennen koronaa?
- Oletko esimeriksi sisustanut tai muuttanut kotisi järjestystä erilaiseksi 
koronan takia?
- Koetko, että joku arjen/opiskelijaelämän tarpeesi, ei toteudu asunnossasi 
nyt koronarajoituksien takia?
- Miten olet kokenut mahdolliset yhteistilat koronapandemian aikana?

TEEMA 5: TULEVAISUUS
- Näetkö asumismuotosi tilapäisenä? 
- Oletko siksi valmis tinkimään asumisen muodosta, paikasta, puitteista ja 
asunnon ulkonäöstä? 
- Haluatko koronapandemiankin jälkeen asua asunnossasi?
- Minkälainen olisi unelmien opiskelija-asunto? 
- Mitä terveisiä/ajatuksia/ideoita lähettäisit tulevaisuuden opiskelija-
asuntosuunnittelijoille?
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