
Tutkintona Jyväskylä, kausi 2 jakso 4: Asuminen 
 
Sakke: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset Henkiset opiskelijat, Aapeli ja Sakke, tutustuvat Jyväskylän 
opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. 
 
Aapeli: Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin 
ytimekkäästi. 
 
Sakke: Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijabileiden ulkopuolella tai tutkinto 
kädessä. 
 
Sakke: Tervetuloa Tutkintona Jyväskylän jaksoon, joka käsittelee asumista. Täällä ikuinen henkinen 
opiskelija Sakke, studiossa tuttuun tapaan Aapeli Tourunen. Tervetuloa. 
 
Aapeli: Moikka moi. 
 
Sakke: Ja tänään vieraanamme on täällä Piia Sipinen, asumisen asiantuntija, tervetuloa. 
 
Piia: Kiitos kutsusta, mukava olla täällä. 
 
Sakke: Ihan tähän alkuun tämmönen lämmittely niin, miten sinä itse asut? 
 
Piia: No minä asun omakotitalossa. Minulla on kolme lasta ja puoliso ja omakotitaloa asumme tällä 
hetkellä Halssilassa. 
 
Sakke: Onko siihen liittyen jotain suosikkisisustusvinkkejä? Miten tämmöstä taloa tai kotia 
kannattaa sisustaa? 
 
Piia: No, oman kodin sisustuksessa olen joo sisustusharrastaja eli mitäs mä nyt omasta kodista 
sanoisin. Ehkä sellasta, kannattaa välillä harkita ja miettiä rauhassa. Ja panostaa ehkä laatuun, 
kestävyyteen sellaisen nopean tavaran sijaan, sanotaanko nyt näin. Sitten mietin et jos 
opiskelijana ajattelisin sisustusta niin mietin, että semmoset kolme juttua ite nostaisin aina siinä 
esiin, mitkä ois hyviä niin: kasvit, kierrätys ja kaverit. Koska niillä saa aika paljon aikaiseksi myös 
opiskelijabudjettiin sopivasti ja niillä saa kivasti sisustusta muutettuakin. 
 
Aapeli: No tämä on hyvä muistisääntö, päästiin suoraan itse opiskelijoihinkin ihan asiaan. En tiedä 
kuinka monet teistä opiskelijoista sattuu tätä vaikkapa Koasin asunnoista tai Kortepohjasta 
kuuntelemaan, mutta minkälaisia on, Piia, opiskelija-asumisen ja ihan kaupunkilaisena tavallisen 
asumisen erot? Mitä eroja näistä löytyy? 
 
Piia: No minusta opiskelijoita ei, niin kuin ei muitakaan kaupunkilaisia voi ajatella, et ne on 
yhtenäinen ryhmä eli opiskelijoitakin on erilaisia ja jokaisella on erilaiset mieltymykset sen mukaan 
miten asutaan eli joku voi tyytyä vaatimattomampaan, joku haluaa enemmän ja joku haluaa asua 
solussa tai kimppakämpässä ja joku haluaa ehdottomasti sen yksiön tai sitten jopa enempi tilaa 
ympärilleen. Samalla tavalla sen opintopolun aikana varmasti nämä asumistarpeet saattaa 
muuttua, jos parisuhteet muuttuu tai elämäntilanne muuten muuttuu. Mutta ehkä tällein 



konkreettisesti, jos ajatellaan tavallista asuntoa ja opiskelija-asumista, niin opiskelija-asunnoissa 
nämä opiskelijan tarpeet on varmasti otettu paremmin huomioon. Eli yleensä niissä on tämmösiä 
opiskelu- ja yhteistiloja enemmän, mitkä sitten varmasti on monen opiskelijan mieleen. Ja 
todennäköisesti jos opiskelija tämmöseltä opiskelija-asuntojärjestöltä sen asunnon vuokraa, niin 
yleensähän niissä on sitten pienemmät vuokrat ja toisaalta se on sit semmonen turvattu 
vuokranantaja. Sitten tällasissa monissa kohteissa on sitten opiskelijoille suunnattua toimintaa. 
Just tossa Kortepohja mainittiin, niin siellähän on Rentukka, jossa on paljon esimerkiks… joka on 
tämmönen yhteisötalo, jossa on sitten ravintoloita ja muita kuntosaleja ja tällasia. Ja käsittääkseni 
se kuuluu siellä vuokraan, jos siellä asut eli sillä tavalla nää opiskelijoiden tarpeet on huomioitu. 
Ehkä sekin, että opiskelija-asunnoissa nykyisin varsinkin harvemmin saattaa olla autopaikkoja, mut 
sitten on voitu panostaa vaikka pyörien säilytys- ja huoltotilaan. Eli kyllä niitä opiskelijoita on sitten 
ajateltu siinä opiskelija-asumisessa. 
 
Sakke: Kyllä. Miten sitten, tämä oli hyvää informaatiota ja nimenomaan on varmasti monelle 
tuttua, mutta sitten tämä seuraava kysymys on, kun valmistuu, niin mitäs sitten? Sittenhän lähtee 
tämä oma opiskelijasolu pois ja täytyykin lähteä muille markkinoille. Niin onko oikein, että 
kaupungillakin on omia vuokra-asuntoja? Miten tällaista pystyisi mahdollisesti vaikka hakemaan? 
 
Piia: No siis, kaupungin omistama yhtiö on Jyväskylän Vuokra-asunnot eli JVA tuttavallisemmin. Ja 
sieltä kautta sitten voi vuokra-asuntoja kysyä. Jyväskylässä on myös muita toimijoita, jotka tarjoaa 
vuokra-asumista ja sitten on tietysti aika paljon vapaatta markkinaa, yksityistä markkinaa, missä 
on sitten vuokra-asumisen mahdollisuuksia. 
 
Aapeli: No mites sitten ylipäätään Jyväskylän vuokrataso verrattuna verrokkikaupunkeihin? 
Millainen se on? 
 
Piia: Tiesin tämän kysymyksen ja vähän tarkastelin tilastokeskuksen aineistoa, insinööritaustaisena 
luvut aina kiinnostaa. Kyllä jos verrataan suurimpiin kaupunkeihin, niin kyllä me voidaan puhua, 
että Jyväskylässä on ihan kohtuullinen hintataso. Eli jos mietitään pääkaupunkiseutua varsinkin 
niin saattaa olla jopa viittä euroa neliöltä edullisempi vuokra. Ollaan myös monella osalla, 
Tampere, Kuopio… tällasia kaupunkeja edullisempi asua. Mutta täytyy myös muistaa, että kyllähän 
Jyväskylässäkin se vuokrataso vaihtelee hirvittävän paljon sitten sijainnin mukaan, niin kuin se 
muissakin kaupungeissa vaihtelee. Eli varmasti keskustassa maksetaan enempi vuokraa kuin sitten 
jos lähdetään vaikka viiden kilometrin säteelle keskustasta ulospäin. Sittenhän myös 
asumismenoja monesti vertaillaan ja esimerkiksi PTT (Pellervon taloustutkimus) tekee vuosittain 
tällasta asumismenojen vertailua ja siellä on erityyppisiä standardiasuntoja, mistä katsotaan että 
mitkä ne asumiskulut on, ja niihin on sisällytetty vuokraa ja vettä ja lämmityskustannuksia ja muita 
tällasia. Niin kyllä me siinäkin Jyväskylässä pärjätään. Siellä taidetaan tarkastella noin 20 
kaupunkia, niin kyllä me siellä keskikastissa ollaan. Eli vaikka monesti saattaa olla, että jostakin 
lehtien palstoilta luetaan, että ollaan kallis, mutta numerot näyttää sitä, että ihan kohtuullinen 
hintataso täällä meillä on. 
 
Sakke: Toi on hyvä muistaa, että nimenomaan, jos haluaa päästä edullisemmin, niin sitten menee 
vähän syrjemmäs. Etäisyydet Jyväskylässä on kuitenkin verrattain maltilliset, kun yleensä puhutaan 
vaikkapa pääkaupunkiseudusta, että jotta siellä saa edullisen asunnon, niin täytyy mennä aika 
monta kilometriä kauemmas. Niin täällä Jyväskylässäkin Kuokkalan alue tai Palokka tai muut 
tämmöset, niin ei sieltä nyt ihan loputon matka oo tulla tänne keskustaankaan sitten. 



 
Piia: Ei oo ja sit Jyväskylässähän on mielettömän hyvät pyöräilyreitit, joita kulkea. Täällä on myös 
hyvin toimiva joukkoliikenne eli se vaikka ei asukaan ihan siinä kampuksen vieressä tai tossa 
keskustassa kävelykadun kupeessa, niin varmasti pääsee helposti kulkemaan. 
 
Sakke: Kyllä. Yksi aivan kaupungin kupeessa oleva asuinalue on Kankaan alue, jonne meidän 
kenttäreportaasi suuntautui tällä kertaa. Ja siellä ihmettelimme Aapelin kanssa tämän suorastaan 
maamerkin luona, siellä on tämä renkaista rakennettu norsu, niin minkälaisia havaintoja sä Aapeli 
teit siellä Kankaalla? 
 
Aapeli: Kyllä, käytiin Saken kanssa vähän Kankaalla pyörimässä ja katsomassa, miltä tämä varsin 
uusi asuinalue näyttää ja kyllähän siellä komeaa oli, että vielä on paljon keskenkin, mutta tosiaan 
hienolta näytti. Ja ymmärtääkseni siellä on aika paljon semmosia asioita, mitä ei päällepäin näy, 
että siellä on kiinnitetty huomiota moniin esimerkiksi resurssiviisausasioihin, mitä ei paljaalla 
silmällä näe, ellei tiedä niistä tarkemmin. Varmaan Piialta voidaan kohta kysyä niistä lisää. 
 
Sakke: Kyllä ja itseä kiinnitti eniten silmään tämä, että ne kaikki palvelut on myös aika lähellä, että 
on liikuntakeskusta ja kauppaa ja luontopolkua ja muuta, että elinympäristö pystyy olemaan aika 
tiivis. Että jos siellä asuu, niin etätyöskentely tai -opiskelukin mahdollistuu aika lailla siinä 
parinsadan metrin säteellä tarvittaessa. Mutta ei mennä enempää mutuhavainnoilla, vaan 
kysytään ihan suoraan Piia sulta, että mitäs tämä resurssiviisaus sitten tarkoittaa muun muassa 
tuolla Kankaalla? Sillain lyhyesti. Tämä on vähän tämmönen hämmentävä kierrepallo tässä kohtaa, 
mutta mitä osaat ehkä täydentää tähän meidän kenttäreportaasiin tuosta Kankaan alueesta? 
 
Piia: Kankaan omat asiantuntijat varmaan osaa tästä resurssiviisaudesta kertoa vielä paremmin 
kuin minä, mutta itse ajattelisin sitä, et siellähän on tällainen keskitetty pysäköinti, mikä tarkoittaa, 
että sehän vaikuttaa hyvin autottomalta asuinalueelta, mikä tuo sille ihan oman tunnelman. Siellä 
on keskitettyä jätehuoltoa ja yhteispihoja paljon. Kun kaikille ei ole rakennettu sitä omaa, niin nää 
yhteiskäyttöiset alueet ja muut on siellä sitä resurssiviisautta. Kankaallahan on myös 
yhteiskäyttöisiä autoja siellä käytettävissä. Siellä taitaa yhdessä puistossa olla sellasia penkkejä, 
missä voi ladata omia elektroniikkavälineitä aurinkoenergialla ja siellä on paljon sellasta piilossa 
olevaa viisas-Kangas asiaa, joka ei silmällä näy, mutta jota siellä sitten on. Ja tämmöstä 
yhteisöportaalia, missä tieto kulkee asukkaiden välillä ja Kankaan palveluyhtiön välillä eli paljon 
tällasta mielenkiintoista siellä on. Ja kovasti kehittyvä alue ja siitähän on kaikkineen sitten 
tarkoitus jossain vaiheessa olla, että siellä asuisi yli 5000 asukasta siinä Kankaalla. Eli vielä 
mennään pitkän aikaa, nyt siellä taitaa olla noin 800 tällä hetkellä. 
 
Aapeli: Tämä on kaikki ainakin itelle todella mielenkiintoista ja ehkä itseä kiinnostaa juurikin se, 
että vaikka Kangas on tietyllä lailla semmonen kaupungin aluekehittämisen lippulaiva, ainakin 
tällein maallikon silmin. Niin varmasti myös muita alueita kehitetään hyvinkin vahvasti eli voisin 
kysyä sulta, että miten tuota asumista kehitetään kaupungin toimesta ja miksi sen pitäisi myös 
korkeakouluopiskelijoita kiinnostaa? 
 
Piia: Itse kun oon tekniseltä puolelta, niin mietin miten meillä se asuminen kehitetään tai mitä ne 
keinot on, niin kyllähän se kaavoitus on yksi keino ja sitten kaupungin tontinluovutus. Eli 
kaavoituksessa saatetaan käyttää tällaista monikumppanuuskaavoitusta, jossa tehdään 
kaavoitusta ja rakennussuunnittelua yhdessä sen toimijan kanssa ja se etenee samanaikaisesti ja 



sit päästään laadukkaisiin ja innovatiivisiin ja asumisen kehittämiseen tähtääviin ratkaisuihin. 
Tällaisesta on hyvä esimerkki toi Puukuokka, jos tiedätte sen Kuokkalassa, joka on arkkitehtuurin 
Finlandia-palkittu erittäin hieno kohde. Niin se on esimerkiksi tehty tällaisella 
kumppanuuskaavoitusmenettelyllä. Ja nimenomaan Jyväskylässähän on hyvä, pitkä perinne 
erilaisilla arkkitehtuurikilpailuilla ja myös tontinluovutuskilpailuja pidetään ja niissä tähdätään 
nimenomaan siihen asumisen kehittämiseen ja ne on hyvä tapa saada laadukkaita ja uudenlaisia 
asumisen ratkaisuja. Asumista kehitetään myös sillä, että meillä tehdään paljon taustatyötä, 
selvityksiä asioiden taustoittamiseksi. Esimerkiksi nyt oli tuolla KymppiR-ohjelmassa nimenomaan 
opiskelija-asumiseen liittyvää selvitystä. Ja esimerkiksi juuri tämmönen laadukas ja riittävä, 
kohtuuhintainen opiskelija-asuminen, niin kyllähän se Jyväskylässä on ihan selkeästi, ja nähdään 
kilpailuvalttina ja sitä halutaan myös kehittää. Ja meillähän on täällä arkkitehtoonisesti 
kiinnostavaa opiskelija-asuntokantaa paljon Jyväskylässä. Et jos taas mennään sinne Kortepohjaan, 
niin siellä tää MNOP, kuuluisa monumentaalinen rakennus ja sitten esimerkiksi, jos tullaan 
kaupunkiin Tampereen suunnalta, niin siellä Ruusupuiston lähellä tää Koasin uusi puukerrostalo, 
opiskelija-asuntokohde, mikä on tosi hienonnäköinen. Ja nythän ollaan tonne Hippoksen lähelle 
Nuuskakujalle sitten uutta opiskelija-asumista taas tekemässä, jossa sitten on Koas ja JYY 
molemmat mukana tekemässä. Eli paljon tätä tämmöstä kehitystyötä tehdään ja kysyit, että miksi 
pitäisi olla kiinnostunut, niin kyllä mä nyt ajattelisin, että asunto ja koti on yksi meidän 
perustarpeista meillä ihmisillä. Ja kun se asuminen voidaan ajatella, et se on laajemminkin muuta 
kuin vaan ne neljä seinää, vaan se on se ympäristö ja palvelut ja virkistysalueiden saavutettavuus 
ja niillä kaikilla on tekemistä sen oman hyvinvoinnin kanssa. Niin kyllä minun mielestä silloin meitä 
kaikkia, kun kiinnostaa se oma hyvinvointi, niin silloin myös tämä asuminen on sellainen asia, joka 
ois hyvä olla kiinnostuksen kohteena. 
 
Sakke: Eli jos tämän tiivistää, niin vähemmän tulee tällaista DDR-mäistä rakennelmaa, jos 
kaavoitetaan oikein ja fiksusti, ja sitten niitä mielipiteitä kannattaa antaa sinne, jotta sitten tulis 
tämmösiä siistejä Puukuokan näköisiä taloja lisää tänne. 
 
Piia: Kyllä, siis osallisuutta kehitetään koko aika ja osallisuus on yksi tärkeä asia päästä 
vaikuttamaan oman lähiympäristön kehittämiseen ja kaupungillakin on erilaisia osallistumisen 
menetelmiä, missä voi ottaa kantaa. Ja nykyisin kun viedään enempi sitä osallisuutta sinne 
verkkoon ja on erilaisia karttapohjaisia kyselyjä, niin niihin on tosi helppo käydä sitten jättämässä 
mielipiteitä ja antamassa omaa näkemystä asiaan. 
 
Aapeli: Mainitsitkin tossa lyhyesti ton KymppiR-ohjelman, minä en tiedä siitä mitään, mutta siitä 
pyydettiin kysymään, niin selitätkö näin lyhyesti sillain for dummies -version, mikä on KymppiR? 
 
Piia: KymppiR on vuosittain laadittava Jyväskylän kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma. Eli 
siinä käytännössä määritellään minne seuraavien 10 vuoden aikana Jyväskylässä rakennetaan. 
Samoin siinä seurataan, et miten meillä on väestö ja asuntotuotanto tässä kaupungissa kehittynyt. 
Siinä tosiaan määritellään, milloin eri asuinalueita avataan, milloin sinne rakennetaan 
kunnallistekniikkaa, milloin sieltä jaetaan tontteja ja milloin siellä kaavoitetaan. Ja kaikki tää 
KymppiR-aineisto tuottaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, kaupungin maanhankinnalle, 
investointiohjelmalle eli sille kadunrakentamiselle ja muulle, viherpalveluohjelmalle ja sitten myös 
kaupungin palveluverkkoon eli koulujen ja päiväkotien suunnitteluun. Eli se on aika laaja-alainen 
työkalu tähän kaupungin maankäytön suunnitteluun. 
 



Sakke: Eli tämmöselle yksinkertaiselle opiskelijalle tiivistettynä vielä, näitä asumiseen liittyviä 
suunnitelmia kannattaa tarkastella sen takia, että tietää, kannattaako vaikka jäädä kyseiselle 
paikkakunnalle asumaan valmistumisen jälkeen, koska ilmeisesti toteuttamisen aikaväli on 10–20 
vuotta. Eli jos suunnittelee vaikka perheen perustamista, niin sit alkaa olla aika relevanttia tietää, 
että miten se kyseinen kaupunginosa tulee kehittymään seuraavien vuosien aikana. 
 
Piia: Joo, kyllä, esimerkiksi siitä syystä. Eli tosiaan näkee eteenpäin vaikka pientalotonttien 
luovutusta tai isompien kerrostaloalueiden kehittymistä ja jatkumista. 
 
Sakke: Noniin. No nyt on ollut paljon asiaa ja hyviä, painavia puheenvuoroja, niin otetaan tähän 
loppupuolelle tällainen tuttu, nopea sana-assosiaatioleikki tai oikeastaan tai oikeastaan saat valita 
kahdesta vaihtoehdosta toisen ja mahdollisimman nopeasti pyydetään näitä vastauksia. Ja näitä 
tulee kuusi, koska revolverissa on tyypillisesti kuusi patruunaa. 
 
Piia: Saanko perustella? Olen huono antamaan lyhyitä vastauksia. (nauraa) 
 
Sakke: Olemme tiukkoja. Et. 
 
Sakke: Yksiö vai solu? 
 
Piia: Mä sanon solu. 
 
Aapeli: Omakotitalo vai kerrostalo? 
 
Piia: Tällä hetkellä omakotitalo. 
 
Sakke: Kaukolämpö vai maalämpö? 
 
Piia: Maalämpö. 
 
Aapeli: Sohva vai nojatuoli? 
 
Piia: Sohva. 
 
Sakke: Hissi vai portaat? 
 
Piia: Portaat. 
 
Aapeli: Oma vai taloyhtiön sauna? 
 
Piia: Toivottavasti joskus mökkisauna. Oma sellainen! 
 
Aapeli: Erittäin hyvä lopetus. 
 
Sakke: Joo, mainioita vastauksia. Me ollaan nyt prässätty sua, niin halutaan aina antaa tässä 
lopussa myös sulle mahdollisuus kysyä kahdelta tämmöiseltä ikuiselta henkiseltä opiskelijalta 



jotakin sellaista, joka mahdollisesti vois hyödyttää sua sitten sun omassa työssä. Eli voit esittää 
vapaavalintaisen kysymyksen, johon me koitetaan parhaamme mukaan tässä nyt vielä vastata. 
 
Piia: No, missä te asutte seuraavaksi? Millaisessa kodissa ja missä? 
 
Sakke: Itse asun edelleen vielä opiskelija-aikaisessa kämpässä, jossa on kämppis. Se on yksityiseltä 
vuokranantajalta, mutta oon kyllä katellut kovasti omiakin asuntoja ja joko se on Mäki-Matista 
semmonen saunallinen kaksio tai sitten lähden ehkä vähän tonne kauemmas omakotitaloon, 
mutta kyllä täällä Jyväskylän alueella ihmisen on hyvä olla ja täältä se seuraava asunto sitten löytyy 
myös. 
 
Piia: No se on hyvä kuulla. 
 
Aapeli: Itse olen samaa mieltä kuin Sakke tässä, että Jyväskylän alueella on kyllä hyvä olla ja itse 
oon kyllä kovin mieltynyt tohon Mäki-Matin alueeseen et se on jotenkin mukavan rauhallinen 
mutta silti ihan todella lähellä keskustaa ja kaikkia tarvittavia palveluita. Että ehkä täytyy siitä 
katsoa jonkunlainen semmonen omistus-, kerrostalo-osake sitten kun sen aika koittaa. 
 
Piia: Kiva. 
 
Sakke: Näihin asumisen läheisiin sanoihin voidaan päättää tämä jakso. Kiitos Piia vierailusta ja 
kannustamme myös kaikkia teitä höpönassuja, jotka siellä omissa kuulokkeissa ootte jaksanu 
tänne asti kuunnella, että osallistukaa alueen asumisen vaikuttamiseen ja katelkaa mukavia 
asuntoja tästä Jyväskylän alueelta. Niitä voi löytyä myös sen kotikadun ulkopuolelta. 
 
Piia: Kyllä, kiitos kutsusta, oli mukava olla vieraana. 
 
Sakke: Kiitos. 
 
Harjun iltasoitto. 
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