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TYYn nykyiset tilat 

 

Yleistä 

 
TYYn nykyiset tilat palvelevat neljänlaista käyttötarkoitusta.  

- TYYn toimiston tilat kattavat hallituksen ja työntekijöiden työtilat, TYYn 
palvelupisteen sekä sosiaali-, kokous- ja varastotiloja.  

- TYYn kertavuokrattavat tilat ovat ennen kaikkea jäsenten ja järjestöjen erilaisten 
tapahtumien järjestämisen mahdollistavia tiloja, kuten saunatila, juhlatila ja 
kokoustila Turun kampusalueen läheisyydessä. 

- TYYn opiskelijajärjestöille vuokraamat toimistotilat ovat tapa tukea järjestöjen 
toimintaa mahdollistamalla kokonaan oman tai yhteistyössä muiden järjestöjen 
kanssa vuokratun toimistotilan ylläpito Turun kampusalueen läheisyydessä. 

- TYYn vuokraamat varastokopit mahdollistavat järjestöille erilaisen 
tavaransäilytyksen Turun kampusalueen läheisyydessä. 

TYY ei omista itse mitään niistä tiloista, joissa sillä on toimintaa. Kaikki tilat ovat TYS:n 
omistamia ja erilaisin vuokrasopimuksin TYYn käyttöön vuokrattuja.  

Taulukko näyttää TYYn TYS:lle maksamat kokonaisvuokrat tiloista elokuussa 2022. Tiloja 
on voitu jakaa pienempiin tiloihin, joita TYY vuokraa joko kertavuokrattavina tai 
toistaiseksi vuokrattuina tiloina eteenpäin (B-talon kirjasto, Osakuntatilat ja Q-talo) 

 Vuokra 
€/kk 

Muut 
maksut 

Korotus 

TYYn 
toimisto 
316m2 

1255,89 € sähkö ja 
vesi 
kulutuksen 
mukaan 

vuosittain 1.1. TYS:n 
asukasvuokrien mukaisesti 

Turku-Sali 
115m2 
(TYY vuokraa 
tilaa 
Unicalta) 

457,05 €  vuosittain 1.1. TYS:n 
asukasvuokrien mukaisesti (jos 
Unica tarkistaa) 
 

B-talon 
kirjasto 
134m2 

532,56 € sähkö ja 
vesi 50e/kk 

vuosittain 1.1. TYS:n 
asukasvuokrien mukaisesti 
(sähkö ja vesi eivät nouse) 
 

B-talon 
Osakuntatilat 
420m2 

3615,06 €  vuosittain 1.1. lokakuun indeksin 
mukaisesti (tiedossa 15.11.) 
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sauna 130m2 516,66 € sähkö ja 
vesi 
kulutuksen 
mukaan 

vuosittain 1.1. TYS:n 
asukasvuokrien mukaisesti 
 

Q-talo 
530m2 

3333,47 €  vuosittain 1.8. elokuun indeksin 
mukaisesti (tiedossa 15.9., 
laskutus 2 kk takautuvasti), 2022 
elokuun inflaatio 7,6 % eli 
vuokrankorotus 250 € (1250 € 
vuodessa) 
 

 

TYYn nykyiset kertavuokrattavat tilat ovat Q-talon juhlasali, Q-talon alakerrassa sijaitseva 
kokoustila Vähä-Heikkilä, TYYn sauna sekä Turku-Sali. Turku-Salia vuokrataan maksutta 
TYYn jäsenten käyttöön. Muiden kertavuokrattavien tilojen käytöstä maksetaan vuokra-
ajasta ja viikonpäivästä riippuen eri suuruista vuokraa.  

Lisäksi opiskelijoiden vuokrattavissa on Yo-talo B:ssä sijaitseva maksullinen Osakuntasali 
(66m2) sekä Yo-talo C:ssä sijaitseva kampuskappeli, jota vuokrataan maksutta 
arvoiseensa käyttöön. Nämä kertavuokrattavat tilat eivät ole TYYn hallinnoimia, vaikka 
Osakuntasali onkin osa B-talon Osakuntatiloja. TYY on vuokrannut Osakuntasalin S-
Osakunnat ry:lle ja AALY ry:lle, jotka hoitavat tilan vuokrausta eteenpäin. 

TYY vuokraa opiskelijajärjestöille toimistotiloja Yo-talo B:stä (B-talon kirjasto sekä B-talon 
Osakuntatilat) sekä Q-talon alakerrasta. Sekä Yo-talo B:ssä että Q-talon alakerrassa on 
lisäksi järjestöille vuokrattuja varastokoppeja. 

Q-talo 

Edustajisto päätti 250/2015 nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen uuden 
ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista 
ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle. Selvityksen tuloksena edustajisto päätti 
195/2017 vuokrata TYS:ltä Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistön ja 196/2017 hyväksyä 
Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvion. Tila nimettiin Q-taloksi ja se 
otettiin ylioppilaskunnan nykyiseen käyttöön keväällä 2017. Tilassa on sekä kaksi aiemmin 
mainittua kertavuokrattavaa tilaa että opiskelijajärjestöille toistaiseksi voimassa olevaksi 
ajaksi vuokrattavia toimistotiloja. 

Q-talon arvioitiin alun perin olevan ylioppilaskunnan käytettävissä noin kymmenen 
vuoden ajan vuokrausajan alkamisesta (syksystä 2017 eteenpäin). Q-talon jäljellä olevaa 
käyttöaikaa on tiedusteltu TYS:ltä viimeksi syyskuussa 2022. TYS on aloittanut 
Ylioppilaskylän itäpuolen kehittämisen suunnittelun vasta syksyllä 2022 ja suunnittelu 
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tulee kestämään 1-2 vuotta. Suunnitelmista riippuen Q-talon tontti saattaa tulla 
kehitykseen joko alueen kehittämisen alkuvaiheessa tai myöhemmin.  

Mikäli Q-talon tonttia alettaisiin kehittämään alueen kehittämisen alkuvaiheessa, tontin 
uudelleenkaavoitus kestäisi noin 3-4 vuotta. Tämän vuoksi voidaan arvioida, että Q-talo 
voi pysyä nykyisessä käytössään ainakin vuoteen 2027. Toisaalta vaikka Q-talon käyttöä 
voitaisiin jatkaa vielä tämän jälkeenkin, rakennuksen kunto saattaa estää talon 
merkittävästi pidemmän käyttöajan. 

TYYn sauna 

TYYn saunan pyörittäminen siirtyi TYYn omaksi toiminnaksi maaliskuun alusta 2019. Tätä 
ennen TYYn saunan liiketoiminta oli osa Universtas Oy:n toimintaa. TYY osti 
liiketoiminnan sen käypään arvoon. Liiketoimintakaupan tarkoituksena oli kiinteyttää 
TYYn tarjoamia palveluita selkeämmäksi kokonaisuudeksi ja ottaa sauna muiden 
kertavuokrattavien tilojen rinnalle samaan vuokratilojen pakettiin. Saunan odotettiin 
tuottavan maltillisesti voittoa. 

Koronan vaikutukset TYYn kertavuokrattaviin tiloihin 

Ennen koronapandemian alkamista kertavuokrattavat tilat olivat nykyisellä tavalla 
ylioppilaskunnan pyörittämiä yhden kokonaisen vuoden ajan (maaliskuusta 2019 
helmikuuhun 2020), joten vuokratilojen kokonaistulojen ja -menojen vaikutuksia ei ole 
juurikaan pystytty arvioimaan ns. normaalina vuotena. 

Koronapandemian vuoksi kertavuokrattavat tilat olivat keväällä 2020 muutaman 
kuukauden ajan kokonaan suljettuina ja sen jälkeen tiloissa noudatettiin monenlaisia 
käyttäjämäärärajoituksia sekä turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Korona vaikutti vuonna 
2020 kymmenen kuukauden ajan ja vuonna 2021 8-9 kuukauden ajan tilojen 
taloudelliseen tulokseen.  

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla tilojen vuokrausasteeseen ja tätä 
kautta myös tilojen taloudelliseen kannattavuuteen. Turku-salin taloudelliseen 
toimintaan koronalla ei ollut vaikutusta, sillä tila on aina maksuton. 

Mikäli tilojen käyttö normalisoituu, Q-talon ja TYYn saunan yhteenlasketun vuosittaisen 
tuloksen arvellaan olevan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukainen. 

Q-talon ja saunan taloudelliset tulokset käyttöajalta, € 

 2017 2018 2019 2020 2021 1-8/2022 Kumulat. 
31.8.2022 

9/2021-
8/2022 

9-
12/2021 

Q-talo -18212,10  
*)    

-12618,75 -19000,95 -33441,99    
 

-27881,69    
 

-11512,03 -122667,51 -10543,01    
 

969,02    
 

Sauna 
alk. 
3/2019 

- - 13221,39   
**) 

4892,62    
 

2756,60    
 

5062,61 25933,22    
 

11200,64    
 

6138,03    
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Yht. -18212,10 -12618,75 -5779,56 
 

-28549,37   
***) 
 

-25125,09   
****) 
 

-6449,42 -96734,29 657,63    
******) 

7107,05 
 

Budj. -4372,00 - -10000,00 
 

-5500,00 
 

-4500,00 
 

-3500,00 
*****) 
 

-27872,00   

*) 2017 alkuinvestoinnit (-15793,35 €) sisältyvät kokonaissummaan, vuokraus alkoi syksyllä 
**)2019 sauna 1.3. alkaen eli tulos 10 kk:lta 
***) 2020 koronan vaikutus 10 kk 
****) 2021 koronan vaikutus 8-9 kk 
*****) 2022 tulos 8 kk:lta, budjetti koko vuodelle, ”rahakuukaudet” alkavat syksyllä, kts. sarake 9-12/2021 
******) talvella 2021-2022 osa vaikutuksesta selittää koronan purkupaineella, mutta tämä lähinnä 
”normaalitilannetta”, rajoituksia myös joulu-helmikuussa 

 

Tilojen hinnoittelu 

 
Kertavuokrattavien tilojen vuokran suuruus määräytyy tilan, viikonpäivän ja käyttöajan 
mukaan. Tilojen hinnoittelussa on otettu huomioon tilojen käyttäjäkunnan maksukyky 
(pääasiallisesti opiskelijat ja opiskelijajärjestöt), alueen muiden vastaavien tilojen 
hinnoittelu sekä tilojen käyttökustannukset. Q-talon tilojen käyttö on rajattu turkulaisiin 
korkeakouluopiskelijoiden ja -opiskelijajärjestöihin järjestyshäiriöiden takia. 

TYYn vuokratilojen päivitetty hinnasto 1.10.2022 alkaen 

TYYn sauna 

TYYn jäsenille Vanha hinta Uusi hinta 
Koko ilta su-ma 115 € 125 € 
Koko ilta ti-to 145 € 155 € 
Koko ilta pe 175 € 185 € 
Koko ilta la 190 € 200 € 
Muille kuin TYYn 
jäsenille 

  

Koko ilta su-ma 180 € 190 € 
Koko ilta ti-to 250 € 260 € 
Koko ilta pe 270 € 280 € 
Koko ilta la 290 € 300 € 

Saunan varaajan tulee olla vähintään 18-vuotias. 
Koko illan varauksen kesto on enintään 10 h. Saunaa vuokrataan ma-su kello 08-01 välisille ajoille. Hiljaisuus 
alkaa saunalla kello 01 ja saunan ulkopuolella klo 23. Saunalta tulee poistua viimeistään kello 01. 

Q-talon juhlasali 

 Vanha hinta Uusi hinta 
Iltakäyttö su-ti 250 € 265 € 
Iltakäyttö ke-la (ja 
arkipyhien aattoillat) 

300 € 315 € 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

6/97 

Tuntihinta ma-pe klo 12-
16 

20 €/h (enint. 80 €) 25 €/h (enint. 100 €) 

Tuntihinta la-su klo 12-16 25 €/h (enint. 150 €) 30 €/h (enint. 180 €) 
Tuntihinta ma-ti klo 16-
22 

25 €/h (enint. 150 €) 30 €/h (enint. 180 €) 

Ke-la ei tuntivuokrausta 
iltaisin 

  

Su* klo 16-22 25 €/h (enint. 150 €) 30 €/h (enint. 180 €) 
*hintaa sovelletaan myös yleisinä vapaapäivinä 
Tilaa ei vuokrata iltakäyttöön (vuokra-aika alkaen klo 16.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00) muille 
kuin opiskelijajärjestöille ja opiskelijoille. 
Muille kuin opiskelijajärjestöille tai opiskelijoille lisätään vuokrahintaan 5 €/tunti. 

Vähä-Heikkilä 

 Vanha hinta Uusi hinta 
Su-ti 45 € 50 € 
Ke-la (ja arkipyhien 
aattoillat)** 

60 € 65 € 

Tilaa ei vuokrata muille kuin opiskelijajärjestöille ja opiskelijoille. 
**hintaa sovelletaan myös yleisinä vapaapäivinä, ml. sunnuntait 

Opiskelijajärjestöjen toimistotilojen vuokrien suuruuden lähtökohtana on se, että vuokrat 
kattavat TYYn tiloista maksaman omakustannehintaisen vuokran. Edustajiston on 
kuitenkin päättänyt 209/2013 subventoida Yo-talo B:stä vuokrattavia toimistotiloja noin 
kahdella eurolla neliömetriä kohden. Subventio toteutetaan käytössä niin, ettei yhteisistä 
tiloista, kuten käytävistä, wc-tiloista ja keittiötiloista, peritä vuokraa. 

TYYn maksamat vuokra-avustukset 

vuokra-avustukset B-talo -9747,60 € 
vuokra-avustus Opekas (Puutarha, 
jossa myös TYYn opiskelijasihteerin 
työtila) 

-1632,00 € 

vuokra-avustukset yhteensä -11379,60 € 
 

Kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan kertavuokrattavia tiloja sekä opiskelijajärjestöille 
toimistokäyttöön vuokrattavia tiloja subventoidaan tällä hetkellä vuosittain niin, että 
ylioppilaskunta maksaa tiloista enemmän kuin mitä niistä saadaan voittoa. TYYn sauna 
on ainut tila, josta perittävät vuokrat yksinään tarkasteltuna kattavat ylioppilaskunnalle 
koituvat kulut. Kaikkien muiden tilojen osalta ylioppilaskunta on joko päättänyt olla 
perimättä tilasta käyttäjiltä minkäänlaista vuokraa (Turku-Sali), subventoida perittäviä 
vuokria (opiskelijajärjestöjen toimistotilat) tai tilojen vuokraustoiminnan määrä ei riitä 
kattamaan tiloista koituvia kustannuksia (Q-talon juhlasali ja Vähä-Heikkilä). 
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TYYn tilojen esteettömyysraportit 

 
TYYn tiloihin on tehty esteettömyyskartoitukset vuosina 2018–2019. Kartoitukset on tehty 
yhdessä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijan kanssa. Osassa kartoituksia mukana 
on ollut myös muita kokemusasiantuntijoita. Raportit TYYlle on toimittanut Turun 
yliopiston esteettömyyssuunnittelija. Raportit löytyvät TYYn nettisivuilta tilojen omien 
sivujen kohdalta. Koska TYY on tiloissa vuokralaisena, tilojen esteettömyys on kartoitettu 
pääsääntöisesti viestinnällisiä tarkoituksia varten ja jotta tilojen omistajalle voitaisiin 
kertoa tilojen keskeisimmistä esteettömyyspuutteista. 

 

1. TYYn kanslian ja toimistotilojen esteettömyys 

 
Kansliatilassa on palvelupisteinduktio ja riittävästi tilaa liikkua pyörätuolilla. 

TYYn toimistossa on kauttaaltaan hyvät kontrastivärit ja tiloihin tulee myös riittävästi 
luonnonvaloa. 

Tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä voitaisiin parantaa helposti siirtämällä 
huonekaluja ja muuta irtotavaraa pois kulkuväyliltä. 

TYYn toimiston keittiössä on riittävästi tilaa liikkua ja hyvät kontrastivärit. Kohdevaloista 
tulee häikäisyä, valolista keittiön kaappien alla voisi vähentää häikäisyä. 

Wc-tilat: TYYn toimistossa on useampia wc-tiloja asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. 
Yksi wc:stä on merkitty pyörätuolisymbolilla. Tässä wc:ssä on myös suihkunurkkaus ja se 
on kokonsa puolesta esteetön wc. Pyörätuolilla tilassa ei mahdu kunnolla kääntymään. 

Wc-istuin on normaalikorkuinen ja sen molemmilla puolilla on tukikahvat. Istuimen 
ympärillä ei ole tarpeeksi tilaa avustamisella. Istuimen vasemmalla puolella on hyllykkö, 
jonka voisi helposti poistaa ja näin avustamiselle tulisi lisää tilaa. Wc-paperiteline on 
oikealla korkeudella, mutta käsipyyhepaperiteleine seisomakorkeudella. Roskakorissa on 
jalkapolkimella toimiva avaus, wc-tilan valaistus toimii automaattisesti. 

Pienempi neuvotteluhuone: Värikontrastit ovat hyvät, yleisvalaistus on riittävä. 
Pyörätuolilla liikkumiseen tila on kapea, siellä ei mahdu kääntymään, koska kalusteet ovat 
tiellä. 

Isompi neuvotteluhuone: Värikontrastit ovat hyvät, seinällä on selkeä, iso kello. 
Pyörätuolilla mahtuu liikkumaan ja kääntymään tilassa hyvin. 

TYY:n toimistotila/henkilökunnan tilat: Tilassa on huono ilmanvaihto. Välillä on liian 
kuuma, välillä taas kylmä. Kulkuväylät ovat ahtaat ja kulkuväylillä on usein erilaista 
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tavaraa. Toimistotilan päädyssä on erillinen ”puhelinkoppi”, jonka oven leveys on noin 78 
cm:ä eli pyörätuolilla ei mahdu koppiin. 

Hätäpoistumistiet: Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että molemmat 
hätäpoistumistiet ovat esteellisiä: Varsinaisen poistumistien oviaukko on kapea, n. 75 
cm:ä, josta pyörätuolilla ei mahdu ja ovi on painava. Oviaukon vasemmalla puolella on 
suora pudotus portaikkoon ja tässä on ilmeinen kaatumisvaara henkilöllä, joka ei tunne 
tiloja.  Varapoistumistie on keittiön ikkuna ja sille pääsy edellyttää kiipeämistä. 

 

2. Turku-salin esteettömyyskartoitus 

 
Asia: Turku-salin (osoite: Rehtoripellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A, 20500 Turku) 
esteettömyyskartoitus.  

Läsnä:  Taru Luukkala, Kynnys Ry:n Turun toimikunta 
Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto 
Olli-Pekka Paasivirta, hallituksen jäsen, Turun yliopiston ylioppilaskunta 
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston 
ylioppilaskunta 

 
Sisäänkäynti 

Sisäänkäynnissä on loiva luiska, jossa on kaiteet molemmilla puolilla. Sisäänkäynnin 
edessä on suurehko parkkialue, jossa tilaa on niin autoille kuin pyörillekin. Autolla pääsee 
pysähtymään ja pysäköimään aivan sisäänkäynnin eteen. Liikuntarajoitteisille merkittyjä 
parkkipaikkoja ei ole. Sisäänkäynnissä on raskas, manuaalinen puuovi.  Sisäänkäynnistä 
tultaessa oikealla on TYYn kansliatilat ja vasemmalla TYYn muut toimisto- ja toimitilat. 
Kansliatiloihin ja toimistotiloihin johtavat manuaaliovet.  

Opastus tiloihin on heikko. Kanslian ja toimiston ovien ikkunoissa on opastusteksti 
sinisellä fontilla, värikontrasti kirkasta ikkunalasia vasten voisi olla parempi, teksti on lisäksi 
korkealla eikä välttämättä osu silmiin. 

Turku-Sali 

Turku-Sali toimii ylioppilaskunnan kokoontumis- ja juhlatilana. Turku-saliin pääsee kahta 
reittiä, Ylioppilastalo-A:n porraskäytävän kautta ja ravintola Assarin Ullakon kautta. 

Kulku Ylioppilastalo-A:n porraskäytävän kautta: Portaikko on väritykseltään kauttaaltaan 
musta, portaiden reunoissa ei ole kontrastivärejä, portaissa on kaide. Porrashuoneessa on 
pieni neljän hengen hissi, jonka ovileveys on n. 70 cm:ä. 
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Kulku Assarin Ullakon kautta: Sisäänkäynnissä on jyrkkä metalliramppi, jossa ei ole 
kaiteita tai reunoja. Ravintolan sisääntulokerroksessa on invamerkitty wc-tila, jossa 
paperiteline ja vaatekoukut ovat seisomakorkeudella. Wc-tila on ahdas ja esimerkiksi 
avustamiseen ei ole riittävästi tilaa. Rollaattorilla ja pienellä manuaalituolilla wc:n ovesta 
mahtuu sisälle, mutta wc:ssä toimiminen on haastavaa. 

Ravintolan ulko-ovi on raskas manuaaliovi ja reitti on avoinna ainoastaan ravintolan 
aukioloaikoina. 

Assarin Ullakon sisääntulokerroksessa on kevythissi toisen kerroksen ravintolatiloihin ja 
Turku-saliin. Testaushetkellä hissin oviautomatiikka ei toiminut sisääntulokerroksessa. 
Hissiin tultaessa hissin pitkäsivu on käyttäjän edessä, joten hissiin tultaessa joutuu 
kääntymään. Kääntösäde on sopiva rollaattorin käyttäjälle ja pienellä manuaalilla 
liikkuvalle, mutta sähköpyörätuolilla se voi jäädä liian pieneksi. 

 

3. TYYn saunan esteettömyyskartoituksen muistio 

 
Asia: TYYn saunan (osoite: Rehtoripellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A, 20500 Turku) 
esteettömyyskartoitus 17.10.2019. Muistio on toimitettu Turun yliopiston 
ylioppilaskunnalle 16.12.2019. 

Läsnä:  Taru Luukkala, Kynnys Ry:n Turun toimikunta 
Olli Norberg, aluesihteeri, Kynnys ry:n Turun toimikunta 
Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto 
Teppo Lindberg, vuokratilojen hoitaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta 
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston 
ylioppilaskunta 

 
Sisäänkäynti 

Sisäänkäynnissä on lähes pystysuora liuska, joka apuvälineellä liikkuville ja muillekin 
ensimmäistä kertaa tilaan tuleville muodostaa kompastumisvaaran. Liuskan jyrkkyyden 
vuoksi tilaan ei pääse sähköpyörätuolilla. Sisäänkäynnissä yleisvalaistus on lähes pimeä. 
Sisäoven karmi on vain noin 190 cm korkeudessa ja siihen voi kolauttaa helposti päänsä 

Wc-tilat, pesuhuone ja sauna 

Saunan tiloissa on wc-tila, johon ei mahdu apuvälineellä. Oven leveys on kapea, 68 cm. 

Kylpyhuoneessa ja saunatilassa ei ole tukikaiteita. Suihkutilassa on hyvä valaistus ja 
suihkujen kohdat on selkeästi merkitty kontrastiraidoin. Kylpyhuoneen ja saunan oveen 
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sen sijaan kävelee helposti päin, koska ne eivät erotu taustastaan riittävästi. Saunanoven 
leveys on 70 cm. 

 

4. Kampuskappelin esteettömyyskartoituksen muistio 

 
Asia: Kampuskappelin (osoite: Rehtoripellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A, 20500 Turku) 
esteettömyyskartoitus 17.10.2019. Muistio on toimitettu Turun yliopiston 
ylioppilaskunnalle 16.12.2019. 

Läsnä:  Taru Luukkala, Kynnys Ry:n Turun toimikunta 
Olli Norberg, aluesihteeri, Kynnys ry:n Turun toimikunta 
Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto 
Teppo Lindberg, vuokratilojen hoitaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta 
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston 
ylioppilaskunta 

 
Sisäänkäynti 

Kampuskappeliin johtaa loiva, pitkähkö luiska. Kappelin sisäänkäynnissä ei ole 
automaattiovea ja oven alla on pienehkö kynnys. 

Sisätilat ja wc-tila 

Tilassa on esteetöntä liikkua. Kappelissa on kontrastivärit lattian ja katon välillä. 

Kappelin wc-tilassa pyörätuolin kääntymisessä tarvittava vapaa tila, ns. pyörähdysympyrä, 
jää hieman vajaaksi. Wc-istuimen oikealla puolella on 80 cm:ä vapaata tilaa. Istuin on 
normaalikorkuinen. Hyvä wc-istuimen korkeus esteettömässä/inva-wc:ssä on 46-48 cm:ä. 
Wc:n ovesta puuttuu perästä vetokahva ja tilasta mahdollisuus hälyttää apua eli 
hälytinjärjestelmä ja tilan kiertävä naru, josta apua on mahdollisuus hälyttää. 

 

5. Q-talon esteettömyyskartoituksen muistio 

 
Asia: Q-talon (osoite: Nummenpuistokatu 2,20540 Turku) esteettömyyskartoitus 
17.10.2019. 
Muistio on toimitettu Turun yliopiston ylioppilaskunnalle 16.12.2019. 

Läsnä:  Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto 
Teppo Lindberg, vuokratilojen hoitaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta 
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Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston 
ylioppilaskunta 

Yleistä 

Q-talon juhlatilat sijaitsevat rakennuksen katutasossa. Tiloissa on yhtenäinen juhlasali ja 
lava, sekä pienehkö DJ:n koppi ja keittiönurkkaus, sekä erilliset wc-tilat. Alakerrassa ovat 
Vähä-Heikkilä –vuokratila sekö varastotiloja, jonne kulku on vain portaita pitkin. 

Pysäköinti 

Rakennuksen edustalla on muutama parkkiruutu, joista yksi on inva-merkitty. 
Saattoliikenteelle on runsaasti tilaa rakennuksen edessä. 

Sisäänkäynti 

Kulku rakennuksen pääsisäänkäynnille tapahtuu luiskaa pitkin. Luiskan kaltevuus on n. 
15%, kun suositeltava kaltevuus on 5-8%. Luiskassa ei ole kaiteita, luiskan vasemmalla 
puolella on rakennuksen seinä. Sisäänkäynnissä on raskas manuaaliovi, jossa ei ole 
automatiikkaa. Ovella on vasemmalla soittokello, n. 150 cm korkeudella, soittokelloa ei 
välttämättä heti huomaa. Ovella on noin 5 cm korkea kynnys. 

Juhlatila 

Ovelta tila avautuu suureksi aulaksi, jossa liikkuminen on esteetöntä. Yleisvalaistus tiloissa 
on hämärä. 

Juhlasalissa on irtotuoleista koostuva katsomo, joka on vapaasti muokattavissa, 
kulloisiakin tarpeita vastaavaksi. Näyttämölle vie kolme porrasta, vaihtoehtoista reittiä ei 
ole. Juhlasalin takaosassa on pieni keittiötila. Keittiötilaan johtava oviaukko on kapea ja 
leveämmällä apuvälineellä, kuten sähköpyörätuolilla keittiöön ei mahdu. Ovenkamara on 
verraten matalalla ja pidemmällä henkilöllä on vaara kolhia päänsä. Keittiön yleisväritys 
on valkoinen ja harmaa. 

Juhlasalissa on myös pieni DJ-koppi, jossa apuvälineellä ei mahdu kääntymään. 

Wc-tilat 

Wc-tiloissa on yksi invamitoitettu wc-koppi. Pöntön oikealla puolella on runsaasti tilaa ja 
vasemmalla hieman vähemmän. Vapaata tilaa ei ole wc-istuimen takana. Istuin on 
normaalikorkuinen, kun istuimen suositeltava korkeus inva-wc:ssä on 45-48 cm. Wc:n 
ovesta puuttuu sisäpuolelta perästä vetokahva. Käsien pesualtaat sijaitsevat erillisessä, 
yhteisessä tilassa. Tilassa on esteetöntä liikkua, mutta lavuaarit ja pesuaine- ja 
pyyhetelineet ovat seisomakorkeudella. Lavuaarin alla on vapaata tilaa. 

Hätäpoistumistie 
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Hätäpoistumistie sijaitsee keittiötilan takana ja poistumistiellä on tarkistushetkellä 
laatikoita. Hätäpoistumistiellä on muutamia askelmia, mutta rakennuksen sivua pitkin 
poistumistielle voisi myös rakentaa luiskan. 

Alakerran varasto 

Porrashuoneen lattia on yleisväritykseltään tumman harmaa ja valkoinen. Seinät 
punertavat. Portaissa on kaide ja portaat ovat suorat. Hissiyhteyttä varastoon ei ole. Itse 
varastotilassa ei kartoituksen yhteydessä käyty. 
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Esimerkkejä muiden organisaatioiden tilakäytännöistä 

 

Esimerkkejä muista ylioppilaskunnista 

 
Åbo Akademis Studenkår 
Åbo Akademis Studenkår (ÅAS) vuokraa erilaisia omistamiaan tiloja, joihin voi tutustua 
tarkemmin osoitteessa https://www.studentkaren.fi/ Föreningar -välilehden alta. Osaa 
tiloista vuokrataan ilmaiseksi ja osaa maksua vastaan. Tiloja on sekä Turussa että 
Vaasassa, jossa sijaitsee myös Åbo Akademiin kampus. Vaasan kampuksella opiskelee 
merkittävä osa ÅAS:n jäsenistä. Turussa Kårenilla opiskelijajärjestöille vuokrataan tiloja alle 
markkinahinnan, mutta talon toiminta kokonaisuudessaan tuottaa ÅAS:lle voittoa. 
Vaasan tilojen osalta remontointikustannukset aiheuttavat haasteita kannattavuudessa. 
Vaasan tilojen tulevaisuudesta on käyty keskustelua, mutta tilat on päätetty toistaiseksi 
pitää.  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vuokraa erilaisia omistamiaan tiloja Helsingissä, 
joihin voi tutustua osoitteessa https://hyy.fi/fi/oppaat/tilat-varaukset. HYYllä on sekä 
ilmaisia että maksullisia vuokratiloja, ja järjestöille tarjotaan myös toimistotiloja. Sivistys -
kattosaunan kustannuksia subventoidaan vuosittain 37 000 eurolla.  

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) vuokraa hyvin monenlaisia omistamiaan tiloja 
Espoossa ja Helsingissä, joihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa 
https://www.ayy.fi/fi/vuokraa-tila-tai-paku. Kertavuokrattavien tilojen kuluja 
subventoidaan. Tarkkaa summaa on haastavaa eritellä, sillä AYYn vuokraustoiminta on 
hyvin monipuolista, ja pitää sisällään myös esimerkiksi asuntojen ja liikehuoneistojen 
vuokraamista. AYYssa pyritään löytämään keinoja kertavuokrattavien tilojen 
kustannusten laskemiseksi. 

Tampereen ylioppilaskunta 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (TREY) ei vuokraa tiloja. TREY toimii välikätenä 
erään kolmannen tahon vuokraaman tilan vuokraamisessa jäsenilleen, mutta tästä ei 
koidu TREYlle kustannuksia tai tuottoja. TREYn käsityksen mukaan kaupungissa on hyvä 
vuokratilojen saatavuus. Tosin esteettömistä tiloista on puutetta. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta vuokraa erilaisia omistamiaan tiloja. Tiloihin voi 
tutustua osoitteessa: https://jyy.fi/yhteiso/tilavaraukset/. Tilojen käyttömaksut kattavat 
tilojen kustannukset, ja ainakin Opinkivi tuottaa tällä hetkellä voittoa. 

https://www.studentkaren.fi/
https://hyy.fi/fi/oppaat/tilat-varaukset
https://www.ayy.fi/fi/vuokraa-tila-tai-paku
https://jyy.fi/yhteiso/tilavaraukset/
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Oulun yliopiston ylioppilaskunta 
Oulun yliopiston ylioppilaskunta ei vuokraa tiloja. OYYn käsityksen mukaan kaupungissa 
on hyvä vuokratilojen saatavuus. Järjestöt käyttävät esimerkiksi kiltataloja, nuorisotaloja, 
kylätaloja ja Oulun kaupungin tarjoamaa edullista juhlatilaa keskustassa.  
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Tulokset kyselystä TYYn tiloista turkulaisille järjestöille 

 

Perustiedot kyselystä 

 
Toimintasuunnitelmaprojektissa määriteltiin, että järjestöjen näkemykset TYYn 
vuokratilojen tarpeesta kartoitetaan. Kysely laadittiin kevään aikana, ja vastauksia 
kerättiin huhtikuun ajan. Vastauksia saatiin 51 järjestöltä. Vastaajamäärä kattaa 36 % TYYn 
alaisista turkulaisista järjestöistä. Aine- ja tiedekuntajärjestöjen osalta vastaajamäärä 
kattaa 50 % järjestöistä.  
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Tulokset kysymyksittäin 
 

1. Järjestön nimi 
 

Tiedekuntajärjestöt 

- Lex ry 
- Index ry 
- Technica ry 
- Hybridi Turku ry 
- Humanitas  
- Turun KY 

 

Ainejärjestöt 

- Kasvatustieteiden tiedekunta 
o Kasvatustieteiden Klubi Katko ry 
o Opex Ry 

- Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta 
o Delta ry 
o Materiaalitekniikan kilta Adamas ry 
o Digit ry  
o Pulterit ry 
o Nucleus ry 
o Turun Yliopiston Kemistit TYK ry 

- Humanistinen tiedekunta 
o Affekti ry 
o Kääntöpiiri ry 
o Skandica ry 
o Forum Roman ry 
o Palladion ry 
o Anglica ry 
o Kanta ry 
o Sugri ry 
o Germanica ry 
o Museion ry 
o Kritiikki ry 

- Lääketieteellinen tiedekunta 
o In Vitro Aboensis IVA ry 
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o Adaptus 
o TLKS 

- Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
o Dialectica ry 
o Taloustieteen klubi 
o Fobia 
o Taotao CEAS Student Club Ry 

- Turun kauppakorkeakoulu 
o Kolmas osapuoli Ry 
o Kartelli ry 

 

Harrastejärjestöt 

- TuKoRes ry 
- Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry 
- AFC Campus 
- ELSA Turku ry 
- S-Osakunnat ry 
- Turun yliopiston amerikkalaisen jalkapallon seura ry 
- Cantus Mercurialis 
- Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry (Tutka) 
- Collegium Musicum Turku ry 
- Beer Pong Turku ry 
- Sohon Torwet 
- Turun yliopiston elektronisen musiikin ystävien ystävät ry 
- Academic Nintendo Club ry 
- Turun Yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä Ry 
- Turun YK-yhdistys 
- Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta 
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2. Onko järjestöllä käytössä toimistotila? 
Vastaajien määrä: 51 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 31 60,8% 

Ei 20 39,2% 
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3. Mihin järjestön oikeus käyttää toimistotilaa perustuu? (kysytty vain niiltä, joilla on 
käytössä toimistotila) 
Vastaajien määrä: 31 

 

 

 n Prosentti 

Järjestö omistaa tilan 1 3,2% 

Tila on vuokrattu TYYltä 8 25,8% 

Tila on vuokrattu yliopistolta 4 12,9% 

Tila oli alivuokrattu toiselta järjestöltä 5 16,1% 

Tila on vuokrattu muulta taholta, miltä? 3 9,7% 

Tilan käyttö perustuu hyväntekeväisyyteen 2 6,5% 

Muu 8 25,8% 
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Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu 
Yliopistolta saatu tila käyttöön. Tila jaetaan Opex ry:n 
kanssa, ja se sijaitsee Educariumilla. 

Muu Kyseessä on opiskelijoiden yhteistila. 

Muu Toimistotila on saatu yliopistolta 

Muu 
Toimisto sijaitsee Geotalossa, Åbo Akademin 
kiinteistössä. 

Muu 
Olemme kahden muun ainejärjestön kanssa saaneet 
ilman vuokraa tilan yliopistolta käyttöömme. 

Muu Laitos luovuttanut ainejärjestön käyttöön 

Muu Yliopiston omat tilat, ei kuluja Opexille 

Tila on vuokrattu muulta 
taholta, miltä? 

ÅAS:ltä 

Tila on vuokrattu muulta 
taholta, miltä? 

TYS 

Tila on vuokrattu muulta 
taholta, miltä? 

Cityvarasto 
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4. Tarvitseeko järjestö omaa toimistotilaa? (kysytty vain niiltä, joilla ei ole toimistotilaa) 
Vastaajien määrä: 20 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 4 20,0% 

Ei 14 70,0% 

En osaa sanoa 2 10,0% 
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5. Maksaako järjestönne vuokraa yliopistolta vuokratusta tilasta? (kysytty vain niiltä, 
joiden tila on yliopistolta) 
Vastaajien määrä: 4 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 1 25,0% 

Ei 3 75,0% 
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6. Toivooko järjestönne, että TYY jatkossakin vuokraa opiskelijajärjestöille toimistotiloja? 
Vastaajien määrä: 51 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä, useampaa tilaa kuin nyt 24 47,0% 

Kyllä, yhtä montaa tilaa kuin nyt 13 25,5% 

Kyllä, harvempaa tilaa kuin nyt 0 0,0% 

En osaa sanoa 13 25,5% 

Ei 1 2,0% 
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7. Vapaa sana TYYltä vuokratusta toimistotiloista. 
Vastaajien määrä: 0 

Vastaukset 
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8. Mitä TYYn vuokratiloja järjestö käyttää? 
Vastaajien määrä: 51 

 

 

 
Käyttää 
usein 

Käyttää 
melko 
usein 
(joitain 
kertoja 
vuodessa) 

Käyttää 
harvoin 
(enintään 
kerran 
vuodessa) 

Ei käytä 
koskaan 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Q-talon 
juhlasali 

31,2% 16,7% 22,9% 27,1% 2,1% 2,5 3,0 

Vähä-
Heikkilä 

2,1% 14,9% 21,3% 59,6% 2,1% 3,4 4,0 

Turku-
sali 

10,6% 19,2% 27,7% 40,4% 2,1% 3,0 3,0 

TYYn 
sauna 

10,0% 36,0% 38,0% 16,0% 0,0% 2,6 3,0 
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9. Mitä mieltä järjestönne on Q-talon juhlasalista? 
Vastaajien määrä: 50 

 

 

 
Erittäin 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
huono 

Erittäin 
huono 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Varustelutaso 2,0% 50,0% 16,0% 2,0% 30,0% 2,3 2,0 

Tilan kunto 0,0% 44,0% 28,0% 2,0% 26,0% 2,4 2,0 

Sijainti 32,0% 40,0% 8,0% 2,0% 18,0% 1,8 2,0 

Hinta 24,0% 34,0% 8,0% 4,0% 30,0% 1,9 2,0 

Saatavuus (onko 
tila käytettävissä 
kun tarvitsette 
sitä) 

12,0% 30,0% 18,0% 2,0% 38,0% 2,2 2,0 
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10. Vapaa sana Q-talon juhlasalista. 
Vastaajien määrä: 29 

Vastaukset 

Lisää ehjiä pöytiä, saavutettavuuteen kiinnitettävä huomiota. 

Tilan kunto on tyydyttävä, vessaistuinten kannet ovat irti ja pöydät rikki ja kuluneet. 
Tuolit ovat erittäin hyvässä kunnossa, joten siitä plussaa. Q-talon etuna on myös se, että 
siellä on hyvät kierrätysmahdollisuudet. Tilan puhtaanapitoon pitäisi kiinnittää 
enemmän huomiota, ja puhtaita siivousliinoja ja niiden käyttöohjeet pitäisi löytyä 
siivouskomerosta.  

Q-talon juhlasali on tilana erittäin hyvä sitseille. Mielestämme vastaavan kokoinen tila 
tulisi olla myös jatkossa tarjolla opiskelijajärjestöille. Tila on melko edullinen ja riittävän 
iso tarpeisiimme. Vastaavia tiloja ei ole Turussa juurikaan tarjolla, joten olisi todella iso 
harmi, jos Q-talo poistuisi käytöstä, eikä sen tilalle tulisi mitään korvaavaa tilaa. 

Juhlasali on hyvä sitsitarkoituksiin ja muihin isompiin tapahtumiin. 

Tila on hyvin suosittu, minkä takia tilasta on kilpailua. 

Keittiö ja sen varustus kaipaisivat päivittämistä. 

Tilan kunto on monilta osin huono ja liikaa pöytiä on rikki. Esim. sitsejä on ärsyttävä 
järjestää, kun tilaan mahtuisi mutta pöytiä ei ole tarpeeksi. Pöytiin voisi investoida, sillä 
ne ovat kuitenkin joko siirrettävissä toiseen tilaan tai myytävissä kohtuuhintaan. 

Huono ilmanvaihto 

Voisi olla paremmat siivousvälineet. 

Osa pöydistä on rikki eikä niitä riitä 120:lle. Astioiden kohdalla on sama 
riittävyysongelma. Myös siivousvälineet tulisi päivittää. Uusia käsipaperirullia ei ole aina 
saatavilla. Jos haluaa varata mieleisen päivän, tulee olla todella aikaisessa, mikä saattaa 
aiheuttaa ongelmia välillä. Tila on sopivan kokoinen sitseille ja muille tapahtumille ja 
kellaritila on hyvä lisä. Äänentoisto toimii, mutta on hankala käyttää. 

Aika vanhanaikainen ja kallis 

Olisi kiva, jos järjestöjen siivousta tarkastettaisiin, sillä olemme monesti joutunut 
siivoamaan edellisten jälkiä. Rikkinäiset pöydät ja tuolit voitaisiin korvata. Siivous 
välineet voisi uudistaa. 
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Välinepuutteita: ei astiastoa eikä ehjiä pöytiä luvatulle määrälle, käsipyyhkeet usein 
loppu. Puuttuu kunnollinen pesuaine salilattialle. Ensiaputarvikkeet hankalasti 
löydettävissä/ puuttuu kokonaan. 

Sali on pohjimmiltaan hyvä ja toimiva tila. Kuitenkin tilan varustelu on vuosien varrella 
kulunut käyttökelvottomaksi, eikä vastaa enää TYYn verkkosivuilla olevia määriä. Pöytiä 
ei enää riitä 120 hengelle, astiastot ovat vajaita, ja äänentoistolaitteet ovat aivan liian 
monimutkaisia peruskäyttäjälle. 

Q-talo on tärkeä osa turkulaista opiskelijakulttuuria ja isossa asemassa monien 
järjestöjen tapahtumia, etenkin sitsejä. Tilan koko on riittävä kaikenlaisten tapahtumien 
järjestämiseen ja vastaava tila olisi todella arvokas turkulaisille opiskelijoille. 

Varusteiden on hyvä määrä, mutta varusteiden kunnossapito on heikkoa. Tilan 
ilmanvaihdossa on ongelmia ja siivousvälineiden määrä ja kunto on alhainen. Ulkoinen 
kiinteistöhuolto ja siivousyritys voisi tilassa käydä tasaisin väliajoin. 

Juhlasali on todella merkittävä ainejärjestöllemme. Käytämme sitä useasti vuoden 
aikana toiminnassamme, sillä vastaavaa tilaa samalla hintatasolla, saavutettavuudella, 
sijainnilla ei ole. Q-talo palvelee todella hyvin ainejärjestömme tarpeita. 

Q-talo on ainejärjestömme tärkein juhlatila, sillä suhteellisen isona ainejärjestönä moni 
muu tila on jäsenistömme määrään suhteutettuna auttamattoman pieni. Esimerkiksi 
kaikki sitsit ja pikkujoulut järjestetään aina Q-talossa, iso tila myös mahdollistaa 
poikkitieteellisen juhlinnan ja tutustumisen muihin. Q-talo on juhlatilana baaria 
helpommin lähestyttävä esimerkiksi heille, jotka eivät halua juoda alkoholia. Tilat 
tuntuvat muutenkin olevan aina niin täynnä, ettemme toivoisi tilojen entisestään 
vähenevän. 

Siivousvälineet kaipaisivat päivitystä ja säännöllistä pesua. Imuri on ihan ok, mutta 
useampi moppivarsi sekä puhtaat mopit parantaisivat q-talon siisteyttä, sekä 
siivousmukavuutta. Useampi kahvinkeitin ei olisi myöskään pahitteeksi, sillä esimerkiksi 
jo 80 henkilön sitseillä kahvin keittäminen yhdellä keittimellä ei onnistu, varsinkin jos 
myöskään termareita ei ole. 

Tarpeellinen tila, ei haittaisi, jos olisi samantapainen/kokoinen tila lisäksi. Ainoa miinus 
on sen huono kunto, mutta se on riittävä. 

Sugri järjestää suuremman mittaluokan tapahtumia (joihin Q-taloa yleensä tarvitaan) 
tavallisesti yhteistyössä jonkin muun järjestön kanssa (lukuun ottamatta vuosijuhlia). Se 
on suosikkipaikkojamme annetuista vaihtoehdoista. 
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TLKS:n näkökulmasta Q-talosta ei ole kauheasti sanottavaa, Tivolin takia emme 
käytännössä tarvitse sitä. 

Kätevä juhlatila, jossa mahtuu järjestämään monenlaisia tapahtumia. Varustelu hieman 
arveluttava, esim. välillä pöytiä paljon rikki. 

Kooltaan tosi hyvä ja käytännössä ainoa paikka, jossa pystymme järjestämään sitsejä. 
Ilman Q-taloa iso osa meidän opiskelijakulttuuristamme katoaisi. 

Q-talo on muuten mainio tila opiskelijatapahtumille, mutta ollaan huomattu, että 
ensiaputarvikkeiden varustelutaso on olematon! Tästä olen sanonut suullisesti TYYn 
hallituslaisille yhteisessä kokouksessa. 

Musiikintoiston kanssa tuntuu olevan ongelmia varsin usein. 

Tämä tila on liian suuri järjestömme käyttöön. 

Tila on hyvä, varsinkin isoille sitseille. 

Erittäin tärkeä osa sitsien ja bileiden järjestämiseen. Tämänlaisen tilan olemassaolo on 
iso osa opiskelijakulttuuria 

Tärkeä ja juuri sopiva järjestömme tarpeisiin, esim. sitsien järjestämiseen. Meillä ei ole 
saatavilla muita tiloja tällaiseen toimintaan, ja koska järjestömme on suuri niin 
tarvitsemme ison tilan esim. sitsien järjestämiseen. Lisäksi hinta on edullinen, mikä 
auttaa järjestämään jäsenistölle saavutettavampia tapahtumia. 

Sijainti on toisaalta hyvä (sijaitsee siellä missä iso osa opiskelijoista asuu), toisaalta 
huono (sijaitsee kaukana mäeltä). 

 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

31/97 

11. Mitä mieltä järjestönne on Vähä-Heikkilästä? 
Vastaajien määrä: 47 

 

 

 
Erittäin 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
huono 

Erittäin 
huono 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Varustelutaso 6,4% 25,5% 8,5% 2,1% 57,5% 2,2 2,0 

Tilan kunto 6,4% 27,7% 6,4% 2,1% 57,4% 2,1 2,0 

Sijainti 21,3% 25,5% 6,4% 0,0% 46,8% 1,7 2,0 

Hinta 31,9% 10,7% 2,1% 0,0% 55,3% 1,3 1,0 

Saatavuus (onko 
tila käytettävissä 
kun tarvitsette 
sitä) 

23,4% 14,9% 0,0% 0,0% 61,7% 1,4 1,0 
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12. Vapaa sana vuokratilasta Vähä-Heikkilä. 
Vastaajien määrä: 13 

Vastaukset 

Parempia siivousvälineitä tarvitaan 

Vähä-Heikkilä on hyvin pieni tila, joten se sopii hyvin harvoin tarpeisiimme. 

Toimii hyvin pienempiin tapahtumiin. 

Astioita ja aterimia voisi tuoda tilaan. Tila on hyvä ja monikäyttöinen. 

Välillä epäsiisti, huonot siivousvälineet 

Voisi olla paremmat äänentoistolaitteet. 

Järjestömme ei käytä tilaa. 

Sugri ei ole ainakaan nykyisen hallituksen tietämyksen mukaan järjestänyt Vähä-
Heikkilässä tapahtumia. 

Sama homma kun Q-salin kanssa, meillä ei käytännössä ole tälle tarvetta. 

Hinta-laatusuhde hyvä! 

Kiva pieni tila, mutta käyttöä harventaa kallis vuokra noin pienestä tilasta. 

Suhteellisen pieni tila, mutta soveltuu pieniin tapahtumiin. 

Emme käytä tilaa. Omat sekä yhteistyöjärjestöjen tilat ovat riittävät. 
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13. Mitä mieltä järjestönne on Turku-salista? 
Vastaajien määrä: 47 

 

 

 
Erittäin 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
huono 

Erittäin 
huono 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Varustelutaso 23,4% 27,7% 4,2% 0,0% 44,7% 1,7 2,0 

Tilan kunto 34,0% 23,4% 0,0% 0,0% 42,6% 1,4 1,0 

Sijainti 57,4% 4,3% 0,0% 0,0% 38,3% 1,1 1,0 

Hinta 57,5% 2,1% 0,0% 0,0% 40,4% 1,0 1,0 

Saatavuus (onko 
tila käytettävissä 
kun tarvitsette 
sitä) 

25,5% 21,3% 2,1% 2,1% 49,0% 1,6 1,5 
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14. Vapaa sana Turku-salista. 
Vastaajien määrä: 14 

Vastaukset 

Videotykki on vinossa. Kaikki ikkunat tarvitsevat verhot. 

Erittäin hyvä tila, joskus turhan sotkuinen ja likainen 

Turku-sali on hyvä tila alkoholittomiin tapahtumiin. Sen ilmainen hinta on tietenkin 
plussaa. 

Ei olla käytetty tilaa, jotta osaisimme vastata. 

Pätevä tila esim. kokouskäyttöön, erinomaisella sijainnilla toimistoomme ja esim. 
ruokailumahdollisuuksiin nähden ja ollut tärkeä varsinkin väljyyttä tuomassa 
pandemia-ajan tapahtumissa 

Todella hyvä sijainti, ilmainen ja varustelultaan erittäin hyvä. Helppo järjestää esim. peli-
iltoja tai vastaavaa. 

Haluaisimme käyttää Turku-salia useamminkin, mutta tila on aivan täynnä arki-iltaisin. 

Järjestömme ei käytä tilaa. 

Nykyhallituksesta kukaan ei ole käynyt Turku-Salissa, mutta Sugri on ilmeisesti joskus 
pitänyt yhdistyksen kokouksen/kokouksia siellä. 

Sali on tuttu lähinnä edarin kokouksista, tätäkään emme ainejärjestönä oikeastaan 
käytä. 

Meillä ei järjestönä ole ollut kovin paljon tarvetta tämän tyyppiselle tilalle, sillä esim. 
luentosalin saa helposti omaan käyttöön. 

Erittäin hyvä 

Tila on monipuolinen ja helposti hyödynnettävissä, sillä se on tilava, sieltä löytyy pöytiä 
ja hinta sopii budjettiimme täydellisesti. 

Emme käytä tilaa. Omat sekä yhteistyöjärjestöjen tilat ovat riittävät. 
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15. Mitä mieltä järjestönne on TYYn saunasta? 
Vastaajien määrä: 50 

 

 

 
Erittäin 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
huono 

Erittäin 
huono 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Varustelutaso 24,0% 48,0% 10,0% 0,0% 18,0% 1,8 2,0 

Tilan kunto 40,0% 34,0% 8,0% 0,0% 18,0% 1,6 2,0 

Sijainti 82,0% 6,0% 0,0% 0,0% 12,0% 1,1 1,0 

Hinta 28,6% 36,7% 12,3% 2,0% 20,4% 1,8 2,0 

Saatavuus (onko 
tila käytettävissä 
kun tarvitsette 
sitä) 

14,0% 34,0% 14,0% 4,0% 34,0% 2,1 2,0 
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16. Vapaa sana TYYn saunasta. 
Vastaajien määrä: 22 

Vastaukset 

Tilassa epäillään hometta, huono sisäilma 

TYYn sauna on myös ihan kiva tilana. Sekin tosin on melko pieni, eikä vastaa 
ainejärjestömme tarpeita esimerkiksi sitsejä järjestettäessä. 

Kiva, kun on edullinen saunatila vuokrattavissa TYYn jäsenille. Ulkopuoliset saunatilat 
hyvin hintavia, eikä oikeastaan sovellu järjestökäyttöön. 

Tila on moderni ja toimiva, sopii esimerkiksi leffa- ja saunailloille puitteiden takia. 

Saunalla saisi olla vähän paremmin siivousvälineitä ja lattia on melko usein todella 
tahmea. 

Keittiövälineisiin tarvittaisiin parannusta. 

Tilasta puuttuu kaikki astiat ja aterimet. Lisäksi tilan sohvat ovat rikki. Tilana sauna on 
kuitenkin hieno ja erinomaisella paikalla. 

Emme ole järjestäneet saunalla mitään aikoihin, mutta aiemmat kokemukset ovat 
olleet hyviä. 

Sauna on tosi jees! 

Äänentoistolaitteet puutteelliset. 

Tila on opiskelijasaunana tarpeellinen ja loistava paikka pitää pieni illanistujaisia sekä 
saunailtoja. Sohvat tosiaan alkavat olla heikossa kunnossa. Keittiöstä puuttuu 
perustarvikkeita. Vuokrahintaan voisi kuulua esimerkiksi leivinpaperia ja roskiksia. 

Edullinen ja lähellä keskustaa. Käytämme useamman kerran vuodessa.  

Ei ole esteetön, joten ei ole täysin saavutettava kaikille. 

Usein täynnä 

Järjestömme toivoisi paremmat äänentoistolaitteet TYYn saunalle. Sohvien uusiminen 
voisi tulla tarpeeseen, sillä useampi niistä alkaa olla jo rikki. 

Hyvä tila, mutta vähän pieni ja tulee ahtaaksi helposti. Miinusta myös vessojen vähyys. 
Äänentoistolaitteet voisi olla parempi. 
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Sama juttu kuin viime kohdassa, eli saunailloista ei tämänhetkisellä hallituksella ole 
kokemusta. 

Olen käynyt muutaman kerran saunalla, vaikuttaa ihan kivalta paikalta. Järjestön 
näkökulmasta sama homma, meillä ei ole käytännössä tarvetta tälle. 

Tosi kiva tila ja sauna mahdollisuus on iso plussa. Toimii hyvin moniin eri tapahtumiin. 

Rikkinäiset sohvat ovat hieman ärsyttäviä, jos kaikki istumapaikat ovat käytössä. 

Sisustusta ja varustelua (esim. videotykki) voisi jossain vaiheessa päivittää hiukan. 

Keittiön varustelutaso kehno esim. aterimia tosi vähän 

Hyvä ja monipuolinen tila, jossa on mahdollisuus järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Iso 
ja siisti sauna. Tilasta selkeästi pidetään hyvää huolta. Edullinen hinta on plussaa. 
Miinusta siitä, että tilassa on vain yksi vessa. 
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17. Millaisia vuokratiloja ylioppilaskunnan tulisi tarjota järjestönne tarpeiden 
näkökulmasta? Valitse korkeintaan viisi tärkeintä. 
Vastaajien määrä: 51, valittujen vastausten lukumäärä: 227 
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 n Prosentti 

Ylioppilaskunnan ei tule tarjota tiloja 0 0,0% 

Vuosijuhlien järjestämiseen sopiva tila 25 49,0% 

Sitsien järjestämiseen sopiva tila 39 76,5% 

Läpi yön kestävien suurten juhlien järjestämiseen sopiva tila 27 52,9% 

Saunatila 28 54,9% 

Kokoustila, kuinka monelle henkilölle? 11 21,6% 

Auditorio 5 9,8% 

Rentoon hengailuun sopiva tila 25 49,0% 

Mökki, jonka voi varata yön yli 22 43,1% 

Baari, jossa voi järjestää tapahtumia 3 5,9% 

Yökerho, jossa voi järjestää tapahtumia 4 7,8% 

Kerhohuone 11 21,6% 

Verstas 3 5,9% 

Olohuone 3 5,9% 

Bänditila 4 7,8% 

Keikkapaikka 5 9,8% 

Muu, mikä? 12 23,5% 

Muu, mikä? 0 0,0% 

Muu, mikä? 0 0,0% 

 

Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Tarvikevarasto 
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Muu, mikä? erinäisiä varastoratkaisuja tarjolle 

Muu, mikä? Pieniä tiloja pienille järjestöille 

Muu, mikä? Liikuntatila/sali 

Muu, mikä? 
omat toimistot (vai onko sama kuin vaihtoehto 
kerhohuone?) 

Muu, mikä? Varastotiloja 

Muu, mikä? 
Paikka, jossa majoittaa suuria tai suurehkoja määriä 
esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisia vieraita 

Muu, mikä? Toimisto 

Muu, mikä? Varastotila 

Muu, mikä? Pieni edullinen juhlatila 

Muu, mikä? Toimistotilat 

Muu, mikä? 
tila, joka toimii rentoon hengailuun, kerhoiluun, 
kokouksiin ja olohuoneeksi 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

~15 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

20 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

20 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

10 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

20 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

15 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

40 
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Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

15 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

20 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

15 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

10 
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18. Vapaa sana siitä, millaisia vuokratiloja ylioppilaskunnan tulisi tarjota. (Tässä voi 
ilmaista myös mahdollisen tyytyväisyyden nykytilaan.) 
Vastaajien määrä: 26 

Vastaukset 

Meidän tarpeiden kannalta tila vaatimukset ovat pimennettävä huone, jossa laadukas 
äänentoisto valmiiksi paikalla. 

Tällä hetkellä huolettaa erityisesti Q-talon tulevaisuus. Käytämme TYYn tiloista 
ehdottomasti eniten tiloja, joissa voi järjestää yli 80 hengen sitsejä. Käytämme myös 
esimerkiksi Osakuntasalia välillä, mutta sekään ei aina ole riittävän iso tila. Joku tila, joka 
olisi Q-talon ja Osakuntasalin välistä olisi erittäin ihanteellinen esimerkiksi sitsi käyttöön. 

Ylioppilaskunnan tulisi tarjota järjestöille nykyisen kaltaisia tiloja. Erikoistapahtumissa, 
kuten vappuna tai orientaatioviikolla/alkusyksystä voisi olla tavallista enemmän 
tarjontaa, jos se on mahdollista. Myös tila, jossa voisi pitää esimerkiksi sitsien jatkot 
vapaasti ilman meluhaittaa olisi mukavaa, ettei vaihtoehto aina ole baariin. 

Olisi mahtavaa saada takaisin Keltsin tapainen mökki, jota voi vuokrata alhaisella 
hinnalla. Tilan ei edes tarvitsisi olla erityisen hyväkuntoinen, kunhan äänentoisto toimii 
ja paikka ei olisi homeessa. 

Q-talon kaltaiset vuokratilat olisi hyvä pitää olemassa. Niitä ei ole kovin montaa muuta 
tarjolla. 

Ylioppilaskunnan tarjoamat tilat ovat äärimmäisen tärkeitä pienille järjestöille. On hyvä 
ottaa huomioon, ettei pienemmillä järjestöillä ole varaa maksaa yhtä paljon kuin isoilla 
järjestöillä, eikä omia tiloja ole välttämättä lainkaan. 

Edullisuus olisi hyvä ottaen huomioon, että pienillä järjestöillä ei ole varaa nykyisiin 
tiloihin. 10-20 aktiivisella jäsenellä nykyiset tilat tulevat suhteettoman kalliiksi. 

Liikuntatilat tuntuvat olevan kiven alla. Nykytilanteessa on paljon hyviä tiloja, mutta 
niitä vain tarvitaan lisää. Tällä hetkellä Q-talo ainoa, jossa järkevän kokoiset sitsit saa 
järjestettyä. Toinen samanlainen. 

Edulliset varastot ois cool. Nyt varastokoppi on aika hintava 

Nykyinen tilanne on meidän kannaltamme oikein hyvä! Tärkein meille on oma toimisto, 
jonka nykyisellään jaamme viiden muun seuran kanssa ja jollaiseen meillä ei olisi 
millään varaa muualta. Myös tilat isompiin tapahtumiin ovat olleet kivoja ja tarpeellisia 
ja niitä toivomme olevan myös jatkossa, mutta ne eivät ole meille normaalioloissa niin 
elinehto. 
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Ilmainen kerhohuone pienille tapahtumille/pienille järjestöille. 

Digit ry toivoo, että tilojen määrää ei karsittaisi. Järjestömme kasvava koko vaatii 
tulevaisuudessa isompi kokoiset juhlatilat sitsejä ja bileitä varten. 

Turussa on tällä hetkellä hyvin vaikea majoittaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita 
ekskursioilla. 

Kaikilla järjestöillä pitäisi olla mahdollisuus toimistotiloihin. 

Ilmaiset tilat ovat usein täynnä, mikä on sääli, sillä alkoholittomista tapahtumista emme 
ole perineet osallistumismaksua. 

Q-talon tilalle täytyy löytää sitä vastaava tila, joka tarjoaa samat mahdollisuudet, ellei 
jopa paremmat, ja on kohtuuhintainen. 

Q-talo on hyvä ja tarpeellinen. Nimenomaan isot tilat olisivat tärkeitä tarjota, koska niitä 
on vaikea varata muualta. TYYn sauna on myös hyvä, vaikkakin pieni. Järjestömme 
toivoisi myös oman toimistotilan joko yksin tai yhdessä ja niitä voisi olla ylipäätään 
enemmän. 

TLKSn näkökulmasta vuokratiloja voi olla muiden tarpeen mukaan, miten parhaaksi 
nähdään. Lähinnä Q-talon suuret tappiot huolettavat. Toiveemme olisi, että vuokratilat 
olisivat sellaisia, etteivät ne aiheuttaisi kohtuuttomasti tappiota vuodesta toiseen. 

Pienempien ainejärjestöjen juhliin sopivia tiloja (kapasiteetti esim. 150hlö) 

Tällä hetkellä ainakin Q-talo ja TYYn sauna ovat toimivia ja toivotaan, että tällaisia tiloja 
on myös jatkossa. Mikäli näistä luovutaan, tulee korvaavan tilan olla jo valmiina. 

Nykyään tarjolla olevat tilat ovat useimmiten riittäviä toimintaamme. Meidän 
toimintamme kannalta Q-talon kaltainen, mutta hieman pienempi ja halvempi tila (tila, 
jossa voi järjestää sekä sitsejä että jatkoja), olisi todella käytännöllinen. 

Muuten olemme tyytyväisiä mutta mökki, jossain vähän syrjemmässä mutta bussireitin 
varrella olisi påp. 

Eri kokoisia, myös pieniin tilaisuuksiin soveltuvia tiloja (ainejärjestömme on pieni). 

Nykytilanne on ok, mutta pienempiä halpoja / ilmaisia tiloja voisi olla enemmän. 

Järjestömme tuskin tulee tarvitsemaan maksullisia vuokratiloja toimikaudellaan. 

Ehdottomasti pitää säilyttää edulliset vuokratilat isojen tapahtumien, kuten sitsien 
järjestämiseen. Q-talon juhlatila palvelee tätä tarkoitusta tällä hetkellä erityisen hyvin. 
On tärkeää, että TYY tarjoaa järjestöille toimistotiloja tulevaisuudessa vähintään yhtä 
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paljon kuin nykyäänkin. Enemmästäkään ei ole haittaa, sillä kysyntää toimistotiloille on 
varmasti. Esim. TYK ry ja muu teknillinen tiedekunta käyttävät ahkerasti Q-talon 
alakerran tiloja, joten ilman niitä olisimme pulassa koska vastaavia tiloja ei ole tai ne 
ovat liian kalliita ainejärjestölle. 
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19. Miten kaukana vuokratilat voivat järjestönne näkökulmasta korkeintaan sijaita 
Yliopistonmäestä, ennen kuin etäisyys merkittävästi hankaloittaa tilojen käyttöä? 
Vastaajien määrä: 51 

 

 

 n Prosentti 

1km 9 17,7% 

2km 19 37,3% 

3km 17 33,3% 

4km 2 3,9% 

>5km 4 7,8% 
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20. Millaisia tilojen saavutettavuuteen liittyviä tarpeita järjestönne tunnistaa? 
Vastaajien määrä: 28 

Vastaukset 

Tilojen tulisi olla esteettömiä. 

Pyörätuolilla, niin manuaalilla kuin sähköisellä, pitäisi päästä sisälle. WC-tilojen 
esteettömyys täytyy huomioida. Kyltteihin voisi laittaa pistekirjoitusta. 

Tällä hetkellä mitkään tilat eivät ole aidosti saavutettavia, esimerkiksi kulkuesteitä on 
joka paikkaan. Opiskelijat arvostavat lisäksi sitä, että tila on Föli-yhteyksien reitillä. 

TIlan sijainti ja koko. Tilan varustelu, ja siitä selkeät listat, että tietää varmasti mitä tilasta 
löytyy/ei löydy. 

Hyvät kulkuyhteydet julkisella liikenteellä. Esteetön, eli käy myös liikuntarajoitteisille. 

Etäisyys voi olla pidempi suuntiin, joissa opiskelijoita asuu. 

Hinta, koko ja sijainti 

Bussipysäkin läheisyys 

Tila voi olla kauempanakin, jos sinne pääsee helposti julkisilla. 

Tällä hetkellä tilojen saavutettavuus vastaa järjestömme tarpeita. Olemme saaneet 
toteutettua haluamamme tapahtumat yms. ilman ongelmia tilojen puolesta. 

Pitää päästä 24/7 omilla avaimilla sisään 

Liittyen esteettömyyteen: Yo-talo B:ssä pitkään toivottu asia on ollut invavessa, mutta se 
on jo aiemmin todettu olevan hankalaa niihin rakennuttaa. 

Toivomme että kaikki pääsisivät tapahtumiin. 

Tilan käyttö mahdollista liikkumisrajoitteisille opiskelijoille.  

Tärkeää olisi myös sellaiset julkiset liikenneyhteydet, joiden avulla tila olisi 
saavutettavissa vähintään tapahtuman ajan. Tilan kuuluisi olla Yliopistonmäeltä 
käveltävän etäisyyden päässä. 

Oletetaan, että tarkoitetaan esteettömyyttä. Haluaisimme, että tapaatumiimme olisi 
kaikkien saavutettavissa, mutta tämä ei ole elinehto järjestömme toimintaan. 
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Sijainti. Esteettömyys. Julkisen liikenteen varrella. Edullisuus, järjestöllä varaa vuokrata 
tiloja pienempiäkin juhlia varten.  

 

Järjestömme tarvitsisi myös pienempiä ja edullisempia tiloja mitä Q-talo (esim. Osis) 
joissa on mahdollisuus olla myöhempään kuin klo 22 asti. Pienille ainejärjestöille tämä 
olisi erittäin tärkeää. 

Tilojen saavutettavuus on yleisesti hyvä ja tiedot niistä löytyvät helposti. Joidenkin 
tilojen, kuten Turku-salin ja yo-talo B:n toimistojen sisäänkäynnit ovat esteettömyyden 
näkökulmasta hankalia. 

Hyvä julkinen liikenne on ehdottomasti plussaa, jos tila on kauempana 
yliopistonmäestä tai opiskelijoiden keskeisimmistä asuinalueista (esim. yo-kylästä). 

Toistaiseksi ei ole tullut vastaan vaikeuksia tilojen saavutettavuuteen liittyen. Kaikki 
Sugrista ovat päässeet kaikkiin tiloihin, joita olemme vuokranneet. 

Jos tiloja on vähemmän, kilpailu tilan vuokraamisesta kasvaa. Se voi johtaa 
opiskelijakulttuurin pienenemiseen, jos tapahtumien määrä/järjestö laskee. 

Esteettömyys olisi tärkeää huomioida + julkisten kulkuvälineiden käyttömahdollisuus 

Tilan etäisyys yliopistolta ei ole ongelma, kunhan tila on hyvin bussiyhteyksien varrella. 

Pyörätuolilla liikkuva jäsenemme ei ole valittanut, mutta toisaalta hän ei tunnu 
valittavan mistään. 

Esteettömyys (apuvälineitä käyttäen on mahdollista päästä tilaan + esteetön wc-tila 
jne.), taloudellinen saavutettavuus (pienellä ainejärjestöllä ei ole varaa maksaa suuria 
vuokrahintoja tiloista) 

Hinta. Järjestömme talouden kannalta kalliit vuokrapaikat eivät kannata. 

Hyvät julkisen liikenteen yhteydet 

Tilojen tulisi olla saavutettavissa julkisilla liikenneyhteyksillä. Hinta tulisi olla matala. Tilan 
yhteydessä olisi hyvä olla myös muutama parkkipaikka, jotta järjestäjät saavat tuotua 
tavaraa paikalle. Vessa ja vesipiste, sekä jonkinnäköinen keittiö olisi hyvä olla. 

Tilojen kutsuvuuteen kiinnitettävä huomiota - esimerkiksi ulkoasuun ja sisäänkäynnin 
reittiin huomiota kiinnittämällä. Sisäänheittokyltti (Hei me ollaan täällä, tervetuloa!) voisi 
toimia. 
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21. Millaisia tilojen monikäyttöisyyteen liittyviä tarpeita järjestönne tunnistaa? 
Vastaajien määrä: 21 

Vastaukset 

Tarvitsemme toimintaamme seinän tai vastaavan videoiden heijastuspinnan sekä 
mukavat sohvat. 

Esimerkiksi sitsit+jatkot samassa tilassa, kunnollinen äänentöisto ja valaistus. Juhlasali + 
odotusaula tilat ovat erittäin hyviä. Esim. Osakuntasalissa tämä ei oikein toteudu. Tämä 
helpottaisi illan käytännönjärjestelyjä. Arvostaisimme myös sitä, että wc-tiloja olisi 
riittävästi tarjolla. 

Tarjonta, ajankohta ja tilan vuokra-aika, varustelut, kuten lainattavat astiat, pesukone, 
jääkaappi. Tilan sijainti ja koko. 

Tilan tulisi olla avoin. Hyvä äänentoisto ja screen. Pieni keittiö. Tilaa olla myös ulkona 

Pitkät aukioloajat, iso yhtenäinen tila johon voi tuoda pöytiä tai se voi olla avoin. Salien 
holittomuus rajoittaa niiden käyttöä. 

tarvikkeet, esim. keittiö tai astiat tms. 

Esteettömyys, keittiötilat 

Keittiö ja vessa ovat tarpeelliset. 

Nykytilassa kaikki ok. 

Tilan käyttö olisi mahdollista jatkaa tapahtuman edetessä sitseistä bileisiin. 

Tilassa olisi hyvä olla hyvän kokoinen keittiö ja mahdollisuus raivata avointa tilaa 
yhdistyksemme peliturnauksia varten. 

Q-talolla pystyy järjestämään todella hyvin erilaista toimintaa. Joten hyvät 
keittiövälineet, siirrettävät pöydät ja tuolit ja auditorio, äänet, valot, riittävästi vessoja 
yms. 

Tiloja alkoholittomiin tapahtumiin kaipaisimme enemmän, kun nykyisten 
varauskalenterit tuntuvat olevan äärimmillään. 

Q-talossa on hyvä monikäyttöisyys, varsinkin se, että sen voi siivota vasta seuraavana 
aamuna. 

Sugrilla on välillä tarve heijastaa videotykillä materiaalia taululle jäsenistön nähtäväksi 
(esim. leffaillat, yhdistyksen kokoukset jne.). 
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Q-talo on tosi monikäyttöinen. Sitä voi käyttää esim. sitseihin, vuosijuhliin, sillikseen, 
bileisiin jne. 

Se että Turku-salin voi jakaa kahteen osaan on erittäin hyvä. 

Olisimme valmiita jakamaan toimistotilan usean muun (pienen) ainejärjestön kanssa. 

Rentoja hengailutiloja, joissa saa nauttia alkoholia, voisi olla enemmän. 

Tila on monipuolinen ja muokattavissa monenlaisiin tarpeisiin, esim. tilasta löytyy 
tarvittavat pöydät sitsien järjestämiseen ja toisaalta olisi hyvä, että pöydät/tuolit saisi 
kasaan tai sivuun johonkin esim. bileitä varten. Pääasia kuitenkin on, että tiloja on 
olemassa. 

Muokattavuus, rentoon hengailuun sopivaa tilaa voisi käyttää kerhotoimintaan tai 
kokoustamiseen. Äänentoisto/videoyhteys etäosallistumista varten. 
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22. Paljonko järjestönne on valmis korkeintaan maksamaan vuokratilojen käytöstä? 
(vastaus pelkkinä numeroina) 
Vastaajien määrä: 40 

 
Minimiarv
o 

Maksimiarv
o 

Keskiarv
o 

Mediaan
i 

Summ
a 

Keskihajont
a 

Sitsitila tai 
vastaava 
keskisuuri 
juhlatila koko 
illaksi 

50,0 400,0 259,5 300,0 7785,0 97,5 

Vuosijuhlatila 
tai vastaava 
suuri juhlatila 
koko illaksi 

40,0 2000,0 581,4 500,0 19185,0 484,8 

Saunatila 
koko illaksi 

15,0 250,0 146,8 150,0 4845,0 57,1 

Keikkapaikka 
koko illaksi 

0,0 300,0 126,9 150,0 1650,0 103,3 

Mökki 
vuorokaudeks
i 

60,0 1000,0 299,0 250,0 9270,0 214,0 

Pieni 
kokoustila 
(max. 20 hlö) 
per tunti 

0,0 30,0 3,0 0,0 70,0 7,6 

Suuri 
kokoustila (yli 
20 hlö) per 
tunti 

0,0 50,0 8,9 0,0 178,0 15,8 

Auditorio per 
tunti 

0,0 50,0 5,7 0,0 125,0 11,6 

Rentoon 
hengailuun 

0,0 50,0 11,1 10,0 233,0 14,1 
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sopiva tila per 
tunti 

Verstastila per 
tunti 

0,0 20,0 8,3 10,0 125,0 8,2 

Kerhohuone 
per tunti 

0,0 25,0 4,0 0,0 68,0 6,8 

Olohuone per 
tunti 

0,0 15,0 4,4 0,0 83,0 5,7 

Bänditila per 
tunti 

0,0 60,0 14,3 10,0 200,0 16,6 
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23. Vapaa sana siitä, paljonko järjestönne on valmis maksamaan erilaisista 
vuokratiloista. 
Vastaajien määrä: 19 

Vastaukset 

Holittomien tapahtumien järjestämiseen suunnattujen tilojen olisi hyvä olla 
maksuttomia 

Mielestämme nykyinen hintataso on melko hyvä. Tilat eivät ole liian kalliita, mutta eivät 
turhan edullisiakaan. Tämän hetkisten tilojen hinta pystytään helposti sisällyttämään 
tapahtumien osallistumismaksuihin, eikä täten karsi osallistujia. Olisimme valmiita 
maksamaan ehkä hieman enemmänkin, jos tilat olisivat parempi kuntoisia. 

TYYn täytyy hinnoittelussa ottaa myös huomioon se, että TYYn alaisuudessa on myös 
pieniä järjestöjä, joilla kynnys järjestää maksullisissa tiloissa tapahtumia on korkea 

Suurelle osalle tiloista ei ole tarvetta, joten hinta on 0 €. 

Pienillä järjestöillä ei ole varaa maksaa kovin paljoa olisi kiva jos olisi ilmaisiakin tiloja 
tarjolla pieneen/keskisuuren porukan hengailuun. 

Osista tiloista olisimme valmis maksamaan jonkin verran, mutta ilman tarkempia 
tietoja mahdoton vastata sen tarkemmin. 

Taloudellinen tilanteemme on kehno suhteessa isompiin järjestöihin, joten 
maksaminen lähtökohtaisesti on yleensä suurin este siihen, ettemme ole käyttäneet 
Tyyn tiloja. 

Kokoustiloja yms. saa ilmaiseksi yliopistolta. Saunatilan odotetaan olevan paremmin 
varusteltu kuin TYYn sauna. Nykyisestä TYYn saunasta emme maksaisi 
ilmoittamaamme summaa. Tyhjäksi jätetyistä kohdista ei ole kokemusta emmekä 
usko, että järjestöllämme olisi sellaisille tiloille kovaa tarvetta. 

Oma toimistomme maksaa tällä hetkellä 5 185,82 €/vuosi, josta me maksamme n. 1100 
€. Sen myötä oikein muihin vuokrakuluihin ei ole varaa, ja jos esimerkiksi kokoustilat 
ryhtyisivät maksamaan erikseen, emme luultavasti enää voisi niitä käyttää. Esim. 
Osakuntasalia olemme silloin tällöin kuitenkin varanneet yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa yksittäisiin tapahtumiin, siinä kipukynnys on tavallisesti muutamissa 
kymmenissä euroissa yhtä tapahtumaa kohden/yhdistys. 

Nykyiset hinnat ovat ihan hyviä, mutta toivoisimme myös ilmaista tilaa. 
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Riippuu saako tilassa olla yön yli vai ei. Kokous ja hengailtutiloista ollaan valmiita 
maksamaan paljon vähemmän kuin juhlatilasta. 

Koemme, että TYYn velvollisuus on tarjota järjestöille sen hintaisia tiloja, että 
pienemmilläkin järjestöillä on varaa niihin. 

Juhlatiloista tai hengailutiloista tuskin mitään, Tivolin ylläpito on jo itsessään sen verran 
kallista, että meidän kannattaa käyttää tietysti sitä. Mökin vuokrahinta on arvio, riippuu 
toki paljon siitä, miten iso mökki olisi, mitä varusteluita siinä olisi yms. Verstastilasta on 
hankala sanoa, en ole itse mukana speksin lavastustiimissä, mutta tällä hetkellä 
vuokraamme puutyöluokkaa alakoulusta könttäsummalla, tila on meillä noin 5 
viikonloppua käytössä. 

Meillä ei ole TYY:ltä tarvetta tiloihin, johon kirjoitimme summaksi 0. Tällä hetkellä tilojen 
hintataso on kohdillaan. 

Järjestö on köyhä, joten meillä ei oikein ole varaa mihinkään. 

Suosimme taloudellisen tilanteemme vuoksi pienenä järjestönä ilmaisia tiloja (kuten 
kampuskappelia ja Turku-salia). Toivoisimme, että tilavuokrissa otetaan järjestön koko ja 
maksukyky huomioon. 

Järjestömme tuskin tulee tarvitsemaan maksullisia vuokratiloja toimikaudellaan. 

Tämänhetkiset vuokratilat ja -hinnat ovat hyvät. Toisaalta, jos jotain uutta ja hienoa tilaa 
olisi tarjolla, voisimme ehkä maksaakin hieman enemmän. 

Suurissa tiloissa vuokran suuruus riippuu, millaisen sopimuksen tekee. Vuokra voi olla 
nollakin, mikäli samassa tilassa on ravintola. Vastaus on tilasta, jossa emme saisi muuta 
kuin itse tilan. 
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24. Onko TYYn vuokratiloista tarjolla riittävästi tietoa? 
Vastaajien määrä: 48 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 42 87,5% 

Ei 2 4,2% 

En osaa sanoa 4 8,3% 
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25. Mitä lisätietoa toivotte tiloista? 
Vastaajien määrä: 0 

Vastaukset 
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26. Vapaa sana siitä, mikä vähentää vuokratilojen houkuttelevuutta. 
Vastaajien määrä: 31 

Vastaukset 

Likaisuus, rikkinäiset varusteet kuten pöydät, syrjäinen sijainti, korkea hinta 

Huono kunto. Pienet tilat, ei saada niin paljon osallistujia mahtumaan kuin tarvitsisi. 
Huono sijainti osittain. 

Vuokratilojen houkuttelevuuteen vaikuttaa sen hinta, sekä kuinka pitkäksi ajaksi tilan 
saa varattua. Esim. TYYn sauna on kiva ja hyvällä sijainnilla, mutta sijainnin takia siellä ei 
saa olla enää klo 01 jälkeen, mikä rajoittaa sen käyttöä mahdollisesti. 

Hinta 

Jos niissä on ollut epäsiistiä ja vähän välineitä esimerkiksi ruokatarjoiluihin. 

Sijainti, liian korkea hinta, huono keittiö, liian lyhyet aukioloajat, nettisivujen bugit. 

Q-talossa tilan ja varusteiden huono kunto. Oman järjestön pienuuden vuoksi joidenkin 
tilojen korkeat hinnat. 

Joidenkin tilojen hinta-laatusuhde. 

Vanhat ja mahdollisesti homeiset rakennukset. Huonot vessat. 

Kallis hinta 

Hinta 

Huono varustelu ja rikkinäiset kalusteet. 

Turku-sali on loistava esimerkiksi kokoustilana, mutta ei kovin mukava yleiseen 
hengaukseen - Kampuskappeli kuitenkin täyttää tätä tarvetta hyvin. 

Huono kunto. 

Epäsiisteys 

Tilan pieneys, huono kunto, huonot vuokrausajat. 

Varusteiden kunto, huono ylläpito, aikainen hiljaisuus, liian pienet tilat, ei-liikuteltavat 
huonekalut 

Sijainti, hinta ja varustelu. 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

58/97 

Toivoisimme Q-talosta löytyvän parempia siivousvälineitä, sillä tila ei usein ole niin 
hyvässä kunnossa kuin toivoisimme ja vain lavuaarissa huuhtelu ei tee siivousvälineistä 
hygieenisiä käyttää. 

Kaukainen sijainti, kallis hinta ja huono varustelu. 

Korkea hinta, huono kunto, vaikea saatavuus (täytyy todella aikaisin varata tila), jos pitää 
ajoissa lähteä pois, jos se olisi todella kaukana 

Kaukainen sijainti, kallis hinta, huono sopivuus tarkoituksiimme, huono kunto jne. 

Kuten sanottu, meillä on aika vähän tarvetta tiloille. Joskus meilläkin silti olisi tarvetta, 
mutta usein se kaatuu siihen, että tarvitsemme isoja tiloja. Esim. sitsaamaan pitäisi 
usein mahtua vähintään 120 henkeä, bileisiin reilusti enemmän. Lisäksi esim. Q-talo on 
meistä nähden vähän kaukana. 

Jos tilat saa muualta helpommin/halvemmalla. 

Etäinen sijainti, ''liian'' täysi varauskalenteri (isot ainejärjestöt eivät voi suunnitella/varata 
tiloja spontaanisti), huono varustelu 

Vaikeat ajat avaimien hakemista varten. Erityisesti mikäli tapahtuma on esim. 
viikonloppuna. 

Korkea hintataso 

Korkea vuokrataso ja tilojen liian suuri koko ainejärjestön tarpeisiin. 

Q-talon sijainnissa auton tarve. Aina ollaan onnistuttu kuitenkin, mutta hieman työmaa 
aina. 

Jos sijainti on huono, hinta on liian kallis, varustelu on puutteellista ja tila on 
huonokuntoinen. 

Hinta-laatusuhde. Halpakaan tila ei välttämättä ole hyvä, jos huonokuntoinen, toisaalta 
laadusta ja sijainnista voi maksaakin. 
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27. Vapaa sana siitä, mikä lisää vuokratilojen houkuttelevuutta. 
Vastaajien määrä: 31 

Vastaukset 

Joustavuus esimerkiksi aikataulujen suhteen, riittävä tila, sopiva hinta 

Hinta-laatu-suhde. Tilojen sijainti keskustassa. 

Sijainti, hinta ja varustelu. Jääkaappi/keittiötila, vessatilat ja tilan koko vaikuttaa sen 
käyttökelpoisuuteen. 

Musiikkivermeet. Siisti lattia. 

Halpa hinta, valmis astiasto, mahdollisuus käyttää alkoholia. 

Varusteiden säännöllinen huoltaminen ja helpot ohjeet niiden käyttämiseen. 

Hyvä keittiö, uudehkot tilat, sijainti 

Hyvä sijainti, saavutettavuus + esteettömyys 

Ilmaisuus tai huomattava edullisuus 

Sijainti ja hinta sekä tunnettuus. 

Sijainti, helppo varaaminen ja saatavuus, ilmaisuus/edullisuus, soveltuminen erilaisiin 
tapahtumiin 

Halpa hinta, siisteys, hyvä kunto. 

Hinta, viihtyvyys, varustelutaso, etäisyys, varauksien helppous. 

Riittävä varustelu, hyvä sijainti, monikäyttöisyys, tilassa noudatetaan järjestömme 
arvojen mukaista ylläpitoa, hyvät kierrätysmahdollisuudet. 

Edullisuus, hyvät varustelut, sijainti, tilan monikäyttöisyys, huonekalujen liikuteltavuus 

Sijainti, hinta ja varustelu. 

Siisteys, tilan käytölle tarvittavat (siivous)välineet, selkeät vuokraehdot, saatavuus, 
kilpailukykyiset hinnat 

Hyvä sijainti, halpa hinta ja hyvä varustelu. 

Halpa hinta, hyvä kunto, hyvä saatavuus, sijainti, koko, tilan monikäyttöisyys 

Edellisten vastakohdat. 
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Ainakin saunatilan esittely on nettisivuilla onnistunut! 

Ilmaiset tilat/kohtuullinen hinta, hyvä sijainti. 

Tilan sopivuus järjestettävään tapahtumaan. 

Q-talolla on toiminut hyvin se, että voi tulla siivoamaan tilat myös aamulla, mikäli illalla 
järjestäjätkin haluavat lähteä jatkoille. Varustelun taso vaikuttaa paljon ja tilan suuruus. 
Opexin kokoiselle ainejärjestölle Q-talokin tuntuu välillä liian pieneltä tilalta sitsien 
järjestämiseen. 

Suurin osa tiloista on lähellä yliopistoa ja hyvässä kunnossa. 

Tilojen koko 

Helppo sijainti ja edullisuus. 

Ilmaisuus tai kohtuullinen vuokrataso, hyvä sijainti, hyvä saatavuus, järjestön tarpeisiin 
soveltuva tilakoko. 

Halpa hinta. 

Hyvä sijainti, halpa hinta, hyvä varustelutaso ja hyväkuntoinen tila. Tiskikone keittiössä 
olisi plussaa ja mittavat WC-tilat. Hyvät kulkuyhteydet julkisilla. Se, että tilan saa 
varattua helposti eikä se ole aina ihan täyteenbookattu. 

Mahdollisuus olla välittämättä hiljaisuusrajoituksista.  

Isossa tilassa oltava tilan mukaiset oheistilat - keittiö, vessat, naulakko 
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28. Kuinka tärkeitä muut tilat ovat järjestöllenne tai sen jäsenille? 
Vastaajien määrä: 50 

 

 

 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Hieman 
tärkeä 

Ei 
lainkaan 
tärkeä 

En 
osaa 
sanoa 

Keskiarvo Mediaani 

Osakuntasali 34,0% 20,0% 14,0% 22,0% 10,0% 2,5 2,0 

Kampuskappeli 12,5% 10,4% 25,0% 37,5% 14,6% 3,3 4,0 

Opiskelutilat C-
talossa 

0,0% 0,0% 2,0% 57,2% 40,8% 4,4 4,0 
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29. Vapaa sana TYYn vuokratiloista ja niiden tulevaisuudesta. 
Vastaajien määrä: 31 

Vastaukset 

Ilmaisten vuokratilojen saatavuus on tärkeää etenkin pienien seurojen toiminnalle. 

TYYn vuokratilat ovat järjestötoiminnalle erittäin tärkeitä, etenkin jos ainejärjestöt 
menettävät tilojaan yliopistosta. 

Olisi mukava, jos TYY pystyisi tarjoamaan vastaavanlaisia palveluita vielä 
tulevaisuudessa. Erityisesti isommat sitsi/juhlatilat sekä saunatilat ovat ulkopuolisilta 
tahoilta huomattavasti kalliimpia, ja vaikuttaa järjestön kykyyn vuokrata tiloja. 

Älkää pliis hävittäkö Q-Taloa. 

Jos Q-talosta luovutaan, niin jokin vastaavan kokoinen ja hintainen tila olisi pakko tulla 
tilalle. Myös muita pienten juhlien järjestämiseen soveltuvia tiloja olisi hyvä olla, jos 
Vähä-Heikkiläkin poistuu. 

Tilanne tällä hetkellä kiva vuokratilojen suhteen. 

Toivotaan että päästään nauttimaan vuokratiloista 

Toivomme vuokratiloille pitkää tulevaisuutta, ne ovat äärimmäisen tärkeitä. 

Tietous Osakuntasalin lisäpalveluista (siivouspalvelu, bäkkärin vuokraus ja juhla-
astiasto) tulisi olla helpommin saatavilla Osakuntasalin vuokraajille vuokrauksen 
yhteydessä. 

Osakuntien kirkkaasti suurin menoerä on toimitilavuokrat, jotka vaikeuttavat toimintaa 
huomattavasti. 

Älkää luopuko Q-talosta. Mitä ovat C-talon opiskelutilat?? Niistä ei ole tietoa TYYn 
sivuilla. 

Kiitos kattavasta kartoittamisesta järjestöiltä! Kuten edellä mainittiin, toivomme todella, 
että TYY vuokraa jatkossakin järjestöille vähintäänkin toimitiloja: oma, nyt jo monen 
järjestön kanssa jaettu Terrakoti-toimisto-olohuone-varastomme on järjestömme 
toiminnalle elintärkeä, eikä meillä olisi tarpeita täyttäviin tiloihin varaa muualta. 

Q-talo luo ainutlaatuisen sitsaus kokemuksen. Pidämme siitä, että siellä saa pitää jatkot 
aamuun asti. :) 

Toivottavasti TYY pystyy jatkossakin tarjoamaan järjestöille vuokratiloja. 
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Toivomme tilojen määrän ja laadun pysyvän samana tai Ylioppilaskunnan laajentavan 
tilojen määrää ja saatavuutta. Tulevaisuudessa tarvetta olisi myös tiloille, joiden 
osallistujakapasiteetti on tämänhetkistä suurempi, koska monien TYY:n alaisten 
järjestöjen tavoin Digitin jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina. 

Tilojen ylläpitoon pitää panostaa, jotta niiden viihtyvyys ja käyttöikä nousevat. On 
tärkeää, että järjestöille on mahdollista varata TYYn ylläpitämiä juhlatiloja niin sitsejä 
kuin muita juhlia varten. 

Todella tärkeitä ainejärjestöille. Jos tiloja vähennetään, pitää myös tulla korvaavia tiloja 
jotka vastaavat opiskelijajärjestöjen tarpeita. Etenkin Q-talon juhlasali on todella 
merkittävä useamman järjestön toiminnan pyörittämiseen. Ilman edullisia tiloja, ei 
tapahtumia pystytä järjestämään jäsenistölle edulliseen hintaan. 

TYYn vuokratilat ovat välttämättömiä opiskelijatapahtumien järjestäjille, sillä 
ulkopuoliset vuokratilat ovat usein niin kalliita, etteivät ne mahdollista kohtuuhintaisten 
tapahtumien järjestämistä. 

Emme tienneet, että C-talossa on opiskelutiloja, joten niistä voisi tiedottaa enemmän. 
On hyvä, että TYY tarjoaa kohtuuhintaisia tiloja järjestöilleen sekä ulkopuolisille 
henkilöille. 

Q-talo on hyvä. Lisää tiloja. Toimistotilaa kaivattaisiin suuresti. 

Sugrilla on tiettyjä vuokratiloja, joita olemme perinteisesti käyttäneet tapahtumiimme. 
Toivomme voivamme käyttää niitä samalla tavalla myös vastaisuudessa. 

Vuokratiloja on hyvä olla, sillä ne ovat varsinkin pienemmille järjestöille tärkeitä. Silti 
toivoisimme, että tilat eivät aiheuttaisi aivan tolkuttomasti tappiota - suunniteltu, 
hallittu subventio on toki eri asia. 

Toivottavasti vuokratiloja on jatkossakin saatavilla monipuolisesti! :) 

Tällä hetkellä TYYn tarjoamat vuokratilat ovat todella hyviä ja mahdollistavat meille 
sellaisen opiskelijakulttuurin, joka meillä tällä hetkellä on. Meillä ei olisi mitään muita 
tiloja esim. sitsien järjestämiseen. Järjestöllämme ei myöskään ole varaa oman tilan 
hankkimiseen. Vuokratiloista luopuminen on mielestämme viimeinen asia, mistä TYYn 
menoja tulisi leikata. 

Jos ja kun Q-talo puretaan, vastaavan tilan käyttö kys. projektin aikana on suhteellisen 
välttämätöntä opiskelijakulttuurin ylläpitoon sekä edistämiseen. Q-talo on toiminut 
erinomaisena ja monipuolisena tapahtumapaikkana, joka on mahdollistanut 
opiskelijakulttuuriimme ominaiset tilaisuudet sekä mahdolliset varainkeruut perinteisiä 
tapahtumia (Opexin Joulugaala) varten. 
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Sohon Torwet ovat oikein tyytyväisiä Osakuntasaliin, joka mahdollistaa viikoittaisten 
orkesteriharjoitusten pitämisen ja sitsien järjestämisen sekä myös Yo-talo B:n kellarissa 
sijaitsevaan varastotilaan (ns. "torwikoppi") joka mahdollistaa soittimiemme ja muun 
omaisuutemme säilyttämisen. 

TYYn ei tule tarjota tiloja sillä kustannuksella, että talous on alijäämäinen. Vuokrista 
tulee pyrkiä pyytämään markkinahinta. 

Olemme hyvin tyytyväisiä jos kampuskappeli / turku-sali pysyvät maksuttomina 

TYYn tulisi tarjota eri kokoisia, edullisia tiloja aine- ja harrastejärjestöilleen. 
Humanistisilla järjestöillä oli käytössään Mimesis/Keltsi syksyyn 2020 saakka, jota kaikki 
pienetkin järjestöt saattoivat hyödyntää varauksella veloituksetta. Nykyisellään tällaista 
tilaa ei ole, eikä monillakaan pienillä humanistijärjestöillä ole siten mahdollisuutta tai 
varaa vuokrata käyttöönsä tarvitsemiaan tiloja. Arcanumille on valmistumassa 
yhteiskäyttötila humanististen aineiden opiskelijoille keväällä 2023, mutta tämän tilan 
käytön edellytykset eivät vielä ole tiedossa. On kuitenkin toivottavaa, että TYY pyrkii 
aktiivisesti lisäämään vuokratilojensa määrää, sillä nykyisten vuokratilojen käyttöaste on 
korkea, eikä sopivaa tilaa aina saa käyttöönsä silloin kun sitä tarvittaisiin (erityisesti 
Kampuskappeli ja Turku-sali ovat todella varattuja ja todella pitkän aikavälin 
ennakointia täytyy harrastaa). 

Mikäli toimistotilaa ei ole saatavilla, kaipaisimme vuokrattavaa varastokoppia/tilaa 
kannatustuotteidemme ja arkistomateriaalimme säilyttämiseen. Tämän ei tarvitse olla 
suuren suuri ja se voisi olla myös yhteiskäyttöinen muiden järjestöjen kanssa. 
Toivottavaa kuitenkin on, että tilassa olisi esim. lukittava kaappi siten, että vain oman 
ainejärjestön hallitus pääsee sisältöön käsiksi. Mimesiksellä oli käytössä tällainen 
arkistohuone, nyt kannatustuotteemme ja arkistomateriaalimme joudutaan 
säilyttämään hallituksen jäsenten kodeissa hankalasti. 

Toivottavasti on paljon tulevaisuudessakin halpoja tiloja. Kritiikin kokoiselle järjestölle ne 
ovat äärimmäisen tärkeitä. 

Säilyttäkää Q-talo, sillä siitä on moni järjestö riippuvainen. Toive tulevaisuuden suhteen 
on se, että vuokratiloja on vähintään yhtä paljon kuin nykyään ellei jopa enemmän. 
Lisäksi toivoisimme, että hintataso pysyisi samana, sillä se mahdollistaa edullisten 
tapahtumien järjestämisen. 

Toivomme vuokratilojen vuokrilta pysyvyyttä - vuokrat B-talolla ovat jo tällä hetkellä 
varsin korkeat, ja jos niitä edelleen korotetaan, näkyy tämä suoraan vaikeuttavasti 
toiminnassamme. 
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Tulokset kyselystä TYYn tiloista Satakunnan järjestöille 

 

Perustiedot kyselystä 
 

Toimintasuunnitelmaprojektissa määriteltiin, että järjestöjen näkemykset TYYn 
vuokratilojen tarpeesta määritellään. Erilaisten toimintaolosuhteiden vuoksi Satakunnan 
järjestöille nähtiin tarpeelliseksi luoda räätälöity kysely. Kyselyyn pyydettiin vastauksia 
kesäkuussa, ja alhaisen vastaajamäärän vuoksi vastausaikaa jatkettiin syksyn alussa. 
Kyselyyn vastasi lopulta viisi järjestöä. 
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Tulokset kysymyksittäin 
 

1. Järjestön nimi 
Vastaajien määrä: 5 

 

Opekas ry 

Rauman TK-Kilta ry 

Pointer ry 

Pana ry (Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura) 

Rauman ylioppilasteatteriyhdistys Qme ry 
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2. Millä kampuksella tai kampuksilla järjestönne toimii? 
Vastaajien määrä: 5, valittujen vastausten lukumäärä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Porin kampus 2 40,0% 

Rauman kampus 3 60,0% 

Turun kampus 0 0,0% 
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3. Onko järjestöllä käytössä toimistotila? 
Vastaajien määrä: 4 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 1 25,0% 

Ei 3 75,0% 
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4. Mihin järjestön oikeus käyttää toimistotilaa perustuu? 
Vastaajien määrä: 1 

 

 

 n Prosentti 

Järjestö omistaa tilan 0 0,0% 

Tila on vuokrattu yliopistolta 0 0,0% 

Tila oli alivuokrattu toiselta järjestöltä 0 0,0% 

Tila on vuokrattu muulta taholta, miltä? 0 0,0% 

Tilan käyttö perustuu hyväntekeväisyyteen 0 0,0% 

Muu 1 100,0% 

 

Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 
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5. Tarvitseeko järjestö omaa toimistotilaa? 
Vastaajien määrä: 3 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 2 66,7% 

Ei 1 33,3% 

En osaa sanoa 0 0,0% 
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6. Maksaako järjestönne vuokraa yliopistolta vuokratusta tilasta? 
Vastaajien määrä: 0 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 0 0,0% 

Ei 0 0,0% 
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7. Toivooko järjestönne, että TYY jatkossakin vuokraa opiskelijajärjestöille toimistotiloja? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä, useampaa tilaa kuin nyt 2 40,0% 

Kyllä, yhtä montaa tilaa kuin nyt 1 20,0% 

Kyllä, harvempaa tilaa kuin nyt 0 0,0% 

En osaa sanoa 2 40,0% 

Ei 0 0,0% 
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8. Tulisiko TYYn jatkossa vuokrata toimistotiloja myös Satakunnan kampuksilla? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 3 60,0% 

Ei 1 20,0% 

En osaa sanoa 1 20,0% 
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9. Vapaa sana toimistotiloista. 
Vastaajien määrä: 0 

Vastaukset 
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10. Käyttääkö järjestönne jotakin Turun kampuksella sijaitsevista TYYn vuokratiloista? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 
Käyttää 

usein 

Käyttää 
melko 
usein 

(joitain 
kertoja 

vuodessa) 

Käyttää 
harvoin 

(enintään 
kerran 

vuodessa) 

Ei käytä 
koskaan 

En 
osaa 

sanoa 
Keskiarvo Mediaani 

Q-talon 
juhlasali 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 

Vähä-
Heikkilä 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 

Turku-
sali 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 

TYYn 
sauna 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 
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(Kysymyksiin 11. – 18. jotka koskivat kokemuksia TYYn vuokratiloista ei tullut yhtään 
vastausta.



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

77/97 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

78/97 

19. Onko kampuksellanne tarjolla riittävästi vuokratiloja järjestönne toiminnan 
kannalta? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä, tiloja on riittävästi 2 40,0% 

Tiloja on, mutta niiden määrä tai laatu rajoittaa toimintaa 0 0,0% 

Ei, tilojen saatavuus haittaa merkittävästi toimintaa 3 60,0% 

En osaa sanoa 0 0,0% 
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20. Tässä voit kertoa tarkemmin, miten tilojen puute haittaa toimintaanne. 
Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Tyy ei jostain syystä tarjoa tiloja Raumalla, vaikka mielellämme niitä käyttäisimme. 

Eihän meillä opiskelijoilla ole Teknika rakennuksessa edes taukotilaa. Semmonen 
isompi keittiö on, mutta vain henkilökunnan käytössä. Tämä Raumalainen 
yliopistoyhteisön henki on naurettava vitsi. 

Järjestöllämme ei ole minkään näköistä omaa tilaa kampuksellamme. Esimerkiksi tilat 
kokousten pitämiseen täytyy etsiä joka kerta erikseen. Olisi myös 
järjestötoiminallemme erityisen tärkeää saada tila, jossa voisimme säilyttää 
järjestömme toimintaan liittyviä asiakirjoja. Rauman kampuksella ei myöskään ole tiloja 
esimerkiksi akateemisten laulujuhlien, tai muiden opiskelijakulttuuriin liittyvien vapaa-
ajan tapahtumien järjestämistä varten. Meille henkilökohtaisesti teatteritoiminnan 
tukemista varten olisi mahtavaa olla teatteritoimintaan soveltuva tila. 
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21. Tulisiko TYYn jatkossa tarjota vuokratiloja myös Satakunnan kampuksilla? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 3 60,0% 

Ei 0 0,0% 

En osaa sanoa 2 40,0% 

 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

81/97 

22. Millaisia vuokratiloja ylioppilaskunnan tulisi tarjota järjestönne tarpeiden 
näkökulmasta Satakunnan kampuksilla? Valitse korkeintaan viisi tärkeintä. 
Vastausvaihtoehtoihin on pyritty kokoamaan mahdollisimman kattava lista erilaisia 
tilatyyppejä, joita opiskelijat voivat tarvita. Lista ei kata kaikkia mahdollisia tiloja, joten 
valitaa "Muu, mikä?" -kohta, jos toivomaanne tilaa ei löydy listasta. Väärinkäsitysten 
välttämiseksi todettakoon myös, että ylioppilaskunnassa ei aktiivisesti suunnitella 
kaikkien listattujen tilojen hankkimista. 

Vastaajien määrä: 4, valittujen vastausten lukumäärä: 18 
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 n Prosentti 

Vuosijuhlien järjestämiseen sopiva tila 3 75,0% 

Sitsien järjestämiseen sopiva tila 3 75,0% 

Läpi yön kestävien suurten juhlien järjestämiseen sopiva tila 1 25,0% 

Saunatila 1 25,0% 

Kokoustila, kuinka monelle henkilölle? 1 25,0% 

Auditorio 0 0,0% 

Rentoon hengailuun sopiva tila 1 25,0% 

Mökki, jonka voi varata yön yli 2 50,0% 

Baari, jossa voi järjestää tapahtumia 0 0,0% 

Yökerho, jossa voi järjestää tapahtumia 0 0,0% 

Kerhohuone 1 25,0% 

Verstas 1 25,0% 

Olohuone 0 0,0% 

Bänditila 1 25,0% 

Keikkapaikka 0 0,0% 

Muu, mikä? 3 75,0% 

Muu, mikä? 0 0,0% 

Muu, mikä? 0 0,0% 

 

Lisätekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Jatkopaikka, pienempi juhlatila n. 50 hlö 
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Muu, mikä? 
No vaikka semmoinen 24/7 kaikille opiskelijoille 
käytössä oleva tila, joka on esteetön. 

Muu, mikä? teatteritoiminalle soveltuva tila 

Kokoustila, kuinka monelle 
henkilölle? 

n. 20 
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23. Vapaa sana Satakunnan kampusten vuokratilojen saatavuudesta ja tarpeesta. 
Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Tarve olisi jollekin juhlatilalle. 

Naurahdin ääneen tämän kysymyksen kohdalla. Ei kannata liikaa miettiä Satakunnan 
tilannetta. Sen verran laskujohtoinen kampuksen meininki, että pistetään varmaan 
kohta puoleen lappu luukulle. 

TYY ei tarjoa meille mitään tiloja 

Opiskelijatalo Saikku on hyvin vastannut yhdistyksemme tarpeisiin tiloineen. 

Onko Raumalla edes TYY:n tarjoamia vuokratiloja? 
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24. Vapaa sana siitä, millaisia vuokratiloja ylioppilaskunnan tulisi tarjota. (Tässä voi 
ilmaista myös mahdollisen tyytyväisyyden nykytilaan.) 
Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Olisi kiva, että tyy tarjoaisi jonkun juhlatilan vuokrattavaksi, koska ainakin Raumalla 
juhlatila poselli on hieno rakennus ja sen takia hyvin kallis. Joudumme kuitenkin sitä 
käyttämään, koska se on lähellä. 

Hyvä kysymys kun näitä palveluita ei ole Raumalla tullut tarvitsemaan. 

Iso juhlatila ja sitsitila erityisesti kiinnostaa 

Nykytilanne on hyvä. Opiskelijatalo tarjoaa riittävästi tilaa ja ne ovat hyvin saatavilla. 

Ylipäätään tiloja olisi hyvä tarjota. Katso aikaisempi vastaus järjestömme tarpeita 
koskien. 
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25. Millaisia tilojen saavutettavuuteen liittyviä tarpeita järjestönne tunnistaa? 
Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

No, meillähän on pelkästään yksi paskainen koppi, joka sekin varmaan homeessa. Siinä 
on tuhannelle opiskelijalle omaa tilaa kerrakseen. Ja se riitelyn ja itkemisen määrä mitä 
se aiheuttaa ainejärjestöjen kesken on niin suunnaton, että helpommalla pääsis kun 
purkais koko kioskin. 

Tulee Löytyä rampit ja ovien tulee olla riittävän leveät. 

Saavutettavuus on hieman kehno (koska tiloja ei ole.) 
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26. Millaisia tilojen monikäyttöisyyteen liittyviä tarpeita järjestönne tunnistaa? 
Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Ei tuolla yli 100 vuotta vanhassa rakennuskannassa mitään järin erityistä 
monikäyttöisyyttä ole nähtävissä. 

On tärkeää että tilaa on riittävästi, mikäli tarve näin vaatii. Tämä on toteutunut hyvin. 

Yhdistetty vuosijuhla-sitsi-teatteri -tila voisi toimia hyvin. 
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27. Paljonko järjestönne on valmis korkeintaan maksamaan erilaisten vuokratilojen 
käytöstä per käyttökerta? (vastaus pelkkinä numeroina) 
Voitte jättää vastaamatta niiden tilatyyppien kohdalla, jotka eivät ole toimintanne 
kannalta relevantteja. 

Vastaajien määrä: 4 

 
Minimiarv

o 
Maksimiarv

o 
Keskiarv

o 
Mediaan

i 
Summ

a 
Keskihajont

a 

Sitsitila tai 
vastaava 
keskisuuri 
juhlatila koko 
illaksi 

50,0 300,0 150,0 100,0 450,0 132,3 

Vuosijuhlatila 
tai vastaava 
suuri juhlatila 
koko illaksi 

100,0 500,0 275,0 250,0 1100,0 170,8 

Saunatila 
koko illaksi 

50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0 

Pieni 
kokoustila 
(max. 20 hlö) 
per tunti 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suuri 
kokoustila (yli 
20 hlö) per 
tunti 

0,0 30,0 15,0 15,0 30,0 21,2 

Auditorio per 
tunti 

0,0 65,0 32,5 32,5 65,0 46,0 

Mökki 
vuorokaudeks
i 

50,0 150,0 100,0 100,0 400,0 40,8 

Rentoon 
hengailuun 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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sopiva tila per 
tunti 

Verstastila per 
tunti 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kerhohuone 
per tunti 

0,0 10,0 5,0 5,0 10,0 7,1 

Olohuone per 
tunti 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bänditila per 
tunti 

0,0 5,0 2,5 2,5 5,0 3,5 

Keikkapaikka 
koko illaksi 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 
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28. Vapaa sana siitä, paljonko järjestönne on valmis maksamaan erilaisista 
vuokratiloista. 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Se että alamme vuokraamaan aktiivisesti tiloja toimintaamme edellyttäisi myös 
tulopohjamme kasvattamista= jäsenmaksun pyytämisen aloittamista jäseniltämme. 

Sitsipaikka 200-300€ 

Saamme kaikki tilat Opiskelijatalo Saikulta mitä tarvitsemme. Maksamme vuosittaisen 
maksun ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen mitä olemme saaneet sillä vastineeksi. Tila 
toimii hyvin niin iltamissa kuin kokouksissa ja tapahtumissa. 

Hintoja on vaikea arvioida, koska järjestöllämme ei ole kosketuspintaa TYY:n tilavuokriin. 
Oletuksena kaikissa em. vuokrissa on, että tiloihin tuodaan kaikki tarpeisto itse, sekä 
huolehditaan itse tilojen somistuksesta, loppusiivouksesta ym. Rauman kampuksen 
järjestöt ovat pienehköjä ja varallisuus samaten, joten isot tilavuokrat vievät pois 
mahdollisuuden tapahtumien järjestämiseen. 
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29. Onko TYYn vuokratiloista tarjolla riittävästi tietoa? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 0 0,0% 

Ei 1 20,0% 

En osaa sanoa 4 80,0% 
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30. Mitä lisätietoa toivotte tiloista? 

Vastaajien määrä: 1 

Vastaukset 

- 
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31. Vapaa sana siitä, mikä vähentää vuokratilojen houkuttelevuutta. 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Melkein 100 kilometrin välimatka. 

Ei ole 

Hinta on merkittävä asia joka vaikuttaa houkuttavuuteen. Kun kyseessä on voittoa 
tavoittelemattomasta toiminnasta jota tehdään suhteellisen pienellä rahalla niin sitä ei 
välttämättä ole laitettavaksi kertaluontoisiin isoihin tilamaksuihin. 

Korkea hinta, huono saavutettavuus, huono estetiikka, huono akustiikka, syrjäinen 
sijainti kampukseen nähden 
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32. Vapaa sana siitä, mikä lisää vuokratilojen houkuttelevuutta. 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Alle 5 kilometrin välimatka. 

Jos niitä olisi 

Se että saa esim. yksittäisellä vuosimaksulla oikeuden varata ja käyttää tiloja. Näin on 
opiskelijatalo tehnyt. 

Kohtuullinen hinta, hyvä saavutettavuus, lähellä kampusta, esteettinen tila, lämmin 
tunnelma, tilan muokattavuus, hyvä akustiikka 

 



  TYYE syyskuu 2022 liite 2: 
  Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 

96/97 

33. Käyttääkö järjestönne tai sen jäsenet seuraavia Turun kampuksella sijaitsevia TYYn 
kautta vuokrattavia tiloja? 
Vastaajien määrä: 5 

 

 

 
Käyttä

ä usein 

Käyttää 
melko 
usein 

(joitain 
kertoja 

vuodessa
) 

Käyttää 
joskus 

(korkeintaa
n kerran 

vuodessa) 

Ei käytä 
koskaa

n 

En 
osaa 
sano

a 

Keskiarv
o 

Mediaan
i 

Osakuntasali 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 3,8 4,0 

Kampuskappe
li 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 

Opiskelutilat 
B-talossa 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 4,0 4,0 
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34. Vapaa sana TYYn vuokratiloista ja niiden tulevaisuudesta. 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Olen aistivinani teillä olevan tarvetta keventää vuokrausrepertuaarianne.  

Pakko myöntää, meillä täällä Raumalla ei ole ainakaan tällä hetkellä 
mitään kovin suurta tarvetta vuokrata Turusta tiloja. Toivotaan että tiloilla 
jokin tulevaisuus on, koska niitä poistettaessa alkaa porukka niitä kyllä 
sitten varmaan kyselemään. Ymmärrän myös että ne tilat taitavat olla 
teille myös kustannus, joka ei riittävästi tuota tuloa. Tai mistä minä mitään 
tiedän. 

Olisi tärkeää että olisi myös meitä lähellä saavutettavia tiloja edullisesti 

- 

Toivottavasti tiloja on tulevaisuudessa myös Raumalla. 

 

 

 


