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Energiatankkausta
kokousten tauolla.

iikonloppuna 25.–
26.8.2012 järjestettiin 
Oulussa Suomen opiske-
lija-asukkaiden neuvotte-

lukunnan vuoden toinen seminaa-
ri. Seminaarien  tarkoituksena on 
tutustua paikalliseen asuttajaan ja 
toimia valtakunnallisena asumisyh-
teisöjen käytäntöjä välittävänä kes-
kustelufoorumina. 

Läsnä oli asumisyhteisöjä Helsin-
gistä Rovaniemelle, yhteensä 11 asu-
kasaktiivia. PSOAS:n puolelta järjes-
telyvastuussa oli Rajakylän kohteen 
opiskelija-asukas Rami Ylimäki. 

Lauantaipäivä avattiin Joonas 
Mannabergin (HOAS) ja Pekka Sillan-
pään toimesta esittelemällä Ouluun 
saapuneille edustajille SOANK:n 
syntyä ja seminaareihin liittyvää tilas-
totietoa. Teema liittyi kuluvaan vuo-
teen, joka on SOANK:n 30. vuosi. 
Siksi avattiin tapetille isolla panok-
sella myös 30-vuotisjuhlajärjestelyt. 

Opiskelija-asuminen 
Oulussa tutuksi
PSOAS:n palvelupäällikkö Jari Simo-
nen piti SOANK-edustajille luennon 
aiheesta Asuminen osana opiskelijan 
onnellista tarinaa. Luento sisälsi kat-
sauksen Oulun vuokramarkkinoiden 
tilanteesta, palan Oulun opiskelija-
asumisen historiaa, päätyen ajankoh-
taisten trendien kautta PSOAS:lla 
meneillään oleviin hankkeisiin.

Esityksestä ilmeni, että suhteutet-
tuna kaupungin asukaslukuun on 
Oulussa vuokra-asuntoja osapuil-
leen Suomen keskiarvon verran eli  
0,18 asukasta kohden. Runsaimmin 
vuokra-asuntoja löytyy Helsingistä, 
jossa luku on 0,23 asukasta kohden. 

Sen sijaan vuokra-asuntojen hin-
tataso on pohjoisessa keskiarvon 
alapuolella, ja vuokrat ovat muihin 
kaupunkeihin verrattuna nousseet 
viime vuosina vähiten. PSOAS:n kes-
kineliövuokra on alle 9 euroa, mikä 
on Suomen opiskelija-asunnot ry:n 
asumisyhteisöistä edullisin.

Oulun vapaiden markkinoiden 

vuokriin verrattuna PSOAS:n vuok-
rat ovat yli 20 % edullisempia. Asun-
topaikkoja PSOAS:lla löytyy 5300 ja 
käyttöaste vuonna 2011 oli 96,8 %.

PSOAS:n historia alkaa vuodes-
ta 1971, jolloin ylioppilaskunta pe-
rusti säätiön. 1960-luvulla Ouluun 
rakennetut Välkkylän ja Rauhalan 
asuntoalueet siirtyivät 1970-luvulla 
PSOAS:n omistukseen. Yliopisto on 
keskustasta 6-7 km päässä, ja sinne 
valmistui ensimmäisenä Linnanmaan 
asunnot 1975. 

Oulussa 1990-luvulla buumina 
oli opiskelija-asunnoiksi peruskor-
jattavien kiinteistöjen, kuten van-
han mielisairaalan, hankkiminen. 
Vuosituhannen vaihduttua keskityt-
tiin rakentamisen sijaan enemmän 
opiskelijan asuttamiseen eli asiakas-
palveluun, isännöintiin ja talouspuo-
leen. 

Vaikka huolto on ulkoistettu, on 
PSOAS:lla neljä omaa kiinteistöisän-
nöitsijää, jotka isännöivät suoraan 
tiettyjä kohteita. PSOAS:lle on tu-
lossa erityinen pilottisovellus isän-
nöintiin. Nykyaikaisen tabletin avulla 
kiinteistönhoitajat merkitsevät asun-
tojen tiedot suoraan palvelimelle, 
josta ne ovat myös asiakaspalvelijoi-
den käytettävissä. Sovelluksen avulla 
voidaan asiakkaalle näyttää esimer-
kiksi valokuvina asunnon nykyinen 
kunto.

Simonen näki merkittävimpinä 
ajankohtaisina trendeinä kansainvä-
listymisen, yhteisöllisyyden vähene-
misen sekä nuorten elämän hallin-
nan haasteet. 

PSOAS:lla on viimeisten seitse-
män vuoden aikana ulkomaalaisten 
määrä kolminkertaistunut. Heitä on 
nyt 700. Vaihtarien majoittamisessa 
ongelmana on kotimaisten asukkien 
tasavertainen kohtelu. Kv-opiskelijat 
tietävät asuntotarpeensa aiemmin, 
ja jos määrän annettaisiin jatkuvas-
ti nousta rajatta, ei lopulta asuntoja 
riittäisi suomalaisille. Tästä on käyty 
neuvotteluja korkeakoulujen kanssa. 

Yhteisöllisyyden väheneminen 
näkyy parhaiten siten, että Oulus-

sa on entistä vaikeampaa löytää te-
kijöitä asukastoimikuntiin. Aiemmin 
toimintaa oli pienimmilläkin alueilla. 
Oman navan tuijottelijoita pyritään 
innostamaan mukaan yhteisellä hy-
vällä. Puheenjohtajakokouksien si-
sällöksi haetaan viihteellistäkin oh-
jelmaa ja työstä halutaan palkita. 
Yhteisöllisyyden katoaminen on nä-
kynyt koko maan trendin mukaisesti 
myös kimppakämppien kysynnän hii-
pumisena, joskin aivan viime aikoina 
on Oulussa pientä elpymistäkin nä-
kynyt kysynnässä.

TOASin energian-
säästökampanja esillä
Simonen näki TOASilla kolmatta 
vuotta menossa olevan energian-
säästökampanjan hienona ideana ja 
uskoi myös PSOAS:n ryhtyvän sen 
kaltaiseen kannustamiseen, joka sa-
malla voisi lisätä yhteisöllisyyttä.

Asumisviihtyvyyteen ei voida kui-
tenkaan vaikuttaa pelkästään hyvällä 
rakentamisella ja palvelulla. Valitet-
tavasti osalla nuorista voi jo varhai-
sessa vaiheessa olla elämä solmussa, 
mikä ilmenee maksuvaikeuksina ja 
häiriökäyttäytymisenä. Tässä mieles-
sä Simosen mukaan jopa isännöitsi-
jöiltäkin vaaditaan sosiaalisia taitoja, 
kun nuorta pitäisi pystyä auttamaan.

PSOAS:n uusimpia hankkeita 
ovat kv-opiskelijatalo Aurora, jonne 
tulee 100 asuntopaikkaa. Niistä puo-
let on varattu tutkinto-opiskelijoille. 
Vaihtareita kohteeseen ei oteta. Vir-
kakatu 8 E2ReBuild-peruskorjaus on 
mielenkiintoinen EU-hanke. Vanhasta 
kohteesta yksi talo korjataan passii-
vitaloksi ja muut korjataan perintei-
sellä menetelmällä. Tällöin voidaan 
verrata miten energiatehokkuus ja 
hinta korreloivat käyttövaiheessa eri 
menetelmillä rakennetuissa taloissa. 
Tässä tutkimushankkeessa PSOAS 
on ainoa suomalainen rakennutta-
ja; mukana on myös Aalto-yliopisto. 
Muista hankkeista Simonen mainitsi 
Välkkylän tornin uudisrakennuksen 
sekä Domus Botnican peruskorjauk-

sen. Kohde on ensimmäinen oululai-
nen vuokratalo opiskelijoille. 

Esittelyn jälkeen käytiin Simosen 
johdolla tutustumassa lähistöllä si-
jaitsevaan Välkkylään. Ensimmäise-
nä kerrostaloihin sisään mentäessä 
mielenkiintoa herättivät isot koske-
tusnäytöt. Soankilaiset kokeilivat, mi-
ten tauluilla voidaan varata sauna- ja 
pyykkivuoroja sekä lukea ilmoituk-
sia. Ohjelmisto oli oululaisen yrityk-
sen tekemä ja se vaikutti toimivalta. 
TOASilla löytyy vastaavantyyppinen 
kosketusnäyttö Willa Espasta. Tuskin 
on huono veikkaus olettaa näiden 
jatkossa yleistyvän.

SOANK:n 30-vuotis-
juhlat Helsingissä
Lauantai-illan loppu kului vapaamuo-
toisen jutustelun ja ajatustenvaihdon 
merkeissä. Edellisen kerran oli nähty 
Vaasassa VOAS:n tiloissa huhtikuun 
lopussa. Oulussa edellisen kerran 
oli SOANK:n toimesta kokoonnut-
tu 2006. 

SOANK:n 30-vuotisjuhlien suun-
nittelusta käytiin vilkasta keskus-
telua. Saunan ja hyvin nukutun yön 
jälkeen keskustelu jatkui edelleen 
sunnuntain kokouksessa, jossa  muo-
toutui myös alustavia linjauksia. 

Juhlapäivämääräksi sovittiin lau-
antai 15.12. ja kohteena säilyi jo ai-
emmin päätetty Helsinki. Luvassa on 
siis mielenkiintoinen ja työntäytei-
nen loppuvuosi SOANK:n merkeis-
sä. Juhlien toivotaan tuovan uusia 
aktiiveja ja kiinnostuneita asumisyh-
teisöjä SOANK:n toimintaan. 

Tässä seminaarissa oli erityi-
sen hienoa nähdä PSOAS vahvalla 
ja joustavalla panoksella järjestävänä 
isäntänä.
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