
Vuotavia  kattoikkunoita ja 

narkkareita oven edessä 

  

Aina puhutaan siitä, kuinka 

hankalaa Helsingistä on 

löytää asunto. Haastattelin 

kahta Kallion lukion 

opiskelijaa, jotka joutuivat 

koulun takia muuttamaan 

kotoa pois Helsinkiin. He 

saivat asunnot helposti, 

mutta ensiasuntoon 

muutettaessa eteen tuli 

muita ongelmia kuin asunnon 

löytäminen.  

 

Ronja Koivukangas 17, 

kotoisin Oulusta 

Hain Kallion lukioon ja 

muuttaminen oli edessä. 

Satuin sukulaismieheni 

kanssa samoihin juhliin, ja 

muutto tuli puheeksi. Hän 

kertoi vuokra-asunnostaan 

Helsingissä, joka oli 

vapautumassa. Hän antoi 

minulle vuokraisäntänsä 

yhteystiedot ja otin sitten 

heti häneen yhteyttä.  Tämä 

oli ensimmäinen asunto 

mitä haettiin, olin miettinyt 

laittavani HOAS:ille 

(Helsingin opiskelija-

asuntosäätiölle) 

asunnonhakupaperit, mutta 

en onneksi ehtinyt laittaa. 
 

”Kivojen paikkojen ” 

vieressä 

 

Asuntoni on semmoinen 

pieni kerrostalokolo, siinä 



on ensin pieni eteinen ja 

suihku, jonka 

vuokraisäntäni on siihen 

itse rakentanut 

kymmenisen vuotta sitten. 

Sitten on huone, jossa on 

sänky, keittiöpiste ja tv. 

Asun Vaasankatu 26:ssa, 

eli ihan koulun lähellä. Se 

on siellä, missä on kaikki 

thaihieronnat, baarit ja muut 

kivat paikat. Asun yksin, 

mutta välillä otan kotoa 

Oulusta koiran mukaan 

seuraksi. Asuntoni on yksiö, 

josta maksan vuokraa 500€ 

kuussa, eli todella paljon 20 

neliöstä. Sinänsä kun 

katsoo muita hintoja täällä, 

niin se on kuitenkin 

yllättävän halpa koloksi 

Kalliossa. 

 

Ongelmat paljastuvat 

 

Siivouspäivinä siitä kiittää, 

että on niin pieni kämppä. 

Tietysti olisi mukava välillä 

pitää kavereiden kanssa 

illanistujaisia, mutta kovin 

montaa kaveria ei pysty 

kutsumaan. Silloinkin kun 

on koira, se tuppaa 

olemaan vähän liian pieni. 

Vaan eipä onneksi pelota, 

kun näkee joka nurkan 

yhdellä vilkaisulla. Minulla 

on Oulussa poikakaveri ja 

iso äänekäs perhe, joten 

sellaista kaipaa. Hirveä 

koti-ikävä iski varsinkin 

viime vuonna, kun olin 

vasta muuttanut. 

Ikinä ei tiedä mitä 

kotimatkalla tapahtuu, kun 

täällä Helsingissä on niin 

paljon narkkareita ja muita 

mukavia ”ystäviä”. Joskus 

siellä Vaasankadulla on 

huumehörhöjä oven edessä 

norkoilemassa niin, että 

pitää mennä kauemmas 

odottelemaan niiden lähtöä, 

jotta itse pääsee kotiin. 

Naapuritkin ovat vähän mitä 

sattuu, yksi hyppäsi 

ikkunasta, toinen kuoli 



asuntoonsa ja yhdessä 

asunnossa tapettiin joku. 

 

Silti osa omaa perhettä 

 

Kotoa pois muutettaessa ei 

pidä yrittää heti liikaa itse. 

On hyvä pyytää 

vanhempien tai 

aikaisemmin muuttaneiden 

kavereiden neuvoja. Tiedän 

ihmisiä, jotka ei osaa 

käyttää pyykinpesukonetta 

sen takia, etteivät vaan ole 

kysyneet, miten se toimii. 

Vaikka muuttaa omilleen, 

se ei tarkoita, että on yksin, 

että ei enää olisi osa 

perhettä. Asut vaan vähän 

eri paikassa. Minä juttelen 

vieläkin äidin kanssa joka 

ilta puhelimessa pusipusit 

ja hyvät yöt. 
 

Maria Liikamaa 17,  

kotoisin Kolarista 

 

Isäni alkoi järjestää minulle 

asuntoa täältä Helsingistä 

jo ennen kuin tieto Kallion 

lukioon pääsystä oli selvillä. 

Hän soitti sedälleni, joka 

sitten hankki minulle 

ystävänsä kautta asunnon.  

Kävin katsomassa sitä 9. 

luokan hiihtolomalla, ja 

silloin sovittiin, että jos 

pääsen kouluun, asunto on 

minun. Tieto pääsystä tuli ja 

aloin maksaa vuokraa 

heinäkuusta. Asunnon 

hankkimisesta 

muuttamiseen meni noin 

puoli vuotta, mutta sen 

etsiminen kävi todella 

nopeasti. 
  

Ongelmat paljastuvat 

 

Asuntoni sijaitsee 

Munkkiniemessä 

omakotitalon yhteydessä. 

Se on kaksio, jossa on 

kylpyhuone, olohuone 

baarikeittiöllä ja 

makuuhuone. Neliöitä on 

vajaa 50, eli se on aika iso. 

Vuokraa maksan noin 500€ 



kuussa ja siihen sisältyy tv-

lupa, sähköt ja vesi. 

Asuntoni on aika iso ja 

hyvien kulkuyhteyksien 

päässä, mutta siellä on 

vuotavat kattoikkunat ja 

muurahaisongelma. 
 

Kompromissit ovat 

kaiken A ja O 

 

Ensimmäiseen omaan 

asuntoon muutettaessa ei 

kannata pitää mitään 

kiirettä, sillä kotona 

asuminen on vaan niin 

paljon helpompaa. Pitää 

myös olla valmis 

kompromisseihin. Helsingin 

keskustasta ei löydä 

edullista asuntoa, pitää olla 

valmis joko maksamaan 

enemmän tai muuttamaan 

kauemmas. Sitten 

kannattaa myös opetella 

perusasiat, kuten 

tiskaamaan, siivoamaan ja 

pesemään pyykkiä. Ei ole 

kivaa ruveta miettimään 

kaikki vaatteet likaisena, 

miten se pyykinpesukone 

nyt sitten toimiikaan. 

 

 

Itsenäistyminen on vaativaa, 

pitää huolehtia raha-asioista, 

vuokrasta, kaupassa 

käynneistä ja siivoamisesta, 

sekä selvitä ikävästäkin. 

Puhumattakaan ongelmista, 

joita eteen tulee muuton ja 

itse asunnon kanssa. Silti 

jokainen muuttaa ajallaan 

pois vanhempien luota, ja 

jokainen on siinä myös 

onnistunut. Onnea matkaan, 

kun sinun aikasi koittaa! 
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