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Innan avresa 
Av de nordiska länderna har Norge har sin fjällvärld och Danmarks sitt hygge  men vad har Finland?
Det begav jag mig på utbyte till Helsingfors för att hitta. Och det är verkligen ett toppenställe. 
Helsingfors är en väldigt fin stad och det finns ett enormt arkitektoniskt arv att ta del av. Vid sidan av 
Aalto händer det mycket nytt och spännande samtidigt som staden är en historiskt intressant 
blandning av öst och väst. Det är ett land där det mesta funkar som hemma, det finns ett samarbete 
mellan de nordiska länderna som gör att det är enkelt att tillfälligt flytta däremellan, inga visum eller 
tillstånd behöver fyllas i. Det svåraste var att hitta boende, det är brist på studentboenden och mången 
student hade svårt att hitta boende långt in i terminen. 

Jag valde att åka till Helsingfors för staden. Att Aalto universitetets Art and Design field är idag rankat 
som 13 bästa i världen var ett plus.  

Ankomst 
Att börja på Aalto gick smidigt. Det finns en fin organisering runt nya utbytesstudenter. The Aalto 
universities Guild of Architecture tar väl hand om en, redan några veckor innan start tog Matti Jänkälä 
kontakt med mig på mail och välkomnade mig till Aalto. Alla utbytesstudenter får en eller två ”tutors” 
som hjälper till med det mesta- från frågor runt boende till kulturchockar, De erbjöd sig att hämta en 
när man kommer till flygplatsen och under första veckans orienteringskurs vallades vi runt i skolan 
och fick hjälp att ordna det allra viktigaste såsom rabattkort till matsalen, hjälp att få rätt 
studentrabatt på tunnelbanan, enrollment, osv. Jag dök upp till de första dagarna på introkursen 
sedan åkte jag hem igen tills att kurserna började på riktigt. 

Ekonomi 
En termin i Helsingfors går ungefär på samma kassa som i Stockholm. Tunnelbanan kostar ungefär 
samma. Mat kostar ungefär samma. Jag hade dyrt boende precis som hemma. Det är väldigt 
förmånliga priser att ta sig tillbaka till Sverige med båt eller flyg. Det absolut bästa för ekonomin var 
dock skolmaten. I Finland är skolmaten subventionerad, på studentrestaurangerna och caféerna 
kostar en superb måltid under 25 sek. Vissa har öppet frukost till middag och är alla organiserade så 
att man ska äta grönsaker och mer hälsosamt. Eftersom jag var där i några månader gick jag aldrig 
med i kår och liknande. Men en grej som är fint med kåren är att det också ingår gratis sjukvård, 
tandvård och terapi. Allt för att studenterna ska må bra. Kåren ordnar också utflykter till norra 
Finland och andra spännande ställen, fester och sit-sits.  
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Boende 
HOAS och studentföreningen AYY ordnar studentboenden. Det är bra att skriva in sig på deras 
hemsidor tidigt, även om lägenheterna verkar lottas ut mellan de som ansökt. Jag hade väldig tur och 
fick ett HOAS erbjudande. Lägenheten var lite dyr men låg inne vid Kamppi i centrala Helsingfors. De 
allra flesta studentboenden ligger i Otaniemi där också skolan ligger. Det är egentligen i Espoo, som är 
en annan stad än Helsinki vilket var förvirrande innan jag flyttade dit. Men till universitetet är det 20 
min med buss eller 10 min med metro från Kampi. Bor man i Otaniemi har man några minuter till 
universitetet, men det är lite klurigt med transporterna nattetid tillbaka om man har varit och roat sig 
på stan. För närvarande finns det ingenting annat än mataffären som är öppet kvällstid.  

Boendestandarden är helt ok. Nästan alla hus har en bastu man kan boka kostnadsfritt några dagar i 
månaden. På söndagarna var det allmän bastu i mitt hus. Jag hade tur med min lägenhet och det var 
många som inte fått tag på någon månader in på hösten. AYY anordnar emergency housing om det 
inte löser sig, men då kan man få dela med flera andra. Det är lättare att få en omöblerad lägenhet än 
en möblerad vilket är helt i sin ordning eftersom det finns både IKEA och återvinningscentraler där 
man kan få billiga eller gratis möbler.  

Universitetet och studierna 
Campus Otaniemi är stort och lite förvirrande. Arkitekturstudenterna har för närvarande två olika 
byggnader. Miestentie där kandidatstudenterna sitter och Paja där masterstudenterna och 
utbytesstudenterna sitter. I Paja ligger också trä och metallverkstäderna. Allt printande är gratis, men 
lite försent förstod jag att det också gällde plottrandet och 3d printandet. Tips. Dessutom får man hjälp 
ev en fotograf när man ska plottra. Hon kan också ta proffsfoton av ens modeller om man vill. Väldigt 
organiserat.  

Språkkurser finns, vanliga och sådana för utbytesstudenter. Men finska är ett väldigt knepigt språk 
och jag valde andra kurser istället för språk. Precis som i Sverige vill alla prata engelska så snart man 
inte pratar flytande, även om de flesta även sägs kunna prata svenska.  
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Kurser 
Till skillnad från KTH väljer man själv vilka kurser och studior att läsa på Aalto. En termin är normalt 
30 credits, och man får välja kurser som inte överlappar alltför mycket utifrån det. I början av 
terminen har man en genomgång i vilka olika kurser som erbjuds och vilka lärare som håller i dem. 
Men det är viktigt att verkligen tänka igenom vad man vill göra under terminen så att det inte blir 
ensidigt eller för mycket att göra. Man kan välja kurser från vilket departement som helst, men det 
gäller att själv leta upp dem och läsa på. På weboodi som är sidan för kurserna står det en estimerad 
workload. Man blir rekommenderad att bara välja en studio, men jag valde att gå två ändå och utöver 
det några kurser vilket var ett riktigt dåligt val. I början var det kolugnt, men i slutet av terminen 
överlappade allting och sista presentationerna fick jag ha samma förmiddag. Stressigt. Terminen är 
också indelad i två delar så ett tips är att hitta kurser som bara är första delen för att kunna fokusera 
på studion i den andra delen. Fråga också folk om de har mer uppdaterad info, vissa lärare är kända 
för att ge mycket arbete och  vara väldigt kritiska medan andra är väldigt förstående. Hinner man inte 
med en speciell uppgift är det värt att be läraren om att skjuta upp den. De är väldigt snälla och 
vänliga.  

De kurser och studior jag valde var : 

Kurs. Publics. En seminariekurs med olika teorier som hölls av Leopold Ma och Tuomas Toivonen. Två 
ganska hippa arkitekter som egentligen inte tillhör skolan. Kurserna hölls på deras egna Kulturisauna 
och inte på universitetet. I kursen ingick att man fick basta där gratis. Värt. Men det var 
oproportionellt mycket att läsa i förhållande till antalet credits. 

Studio.  Phenomena of urban growth. En studio/seminariekurs med Fransis Hsu. Fokuserade på olika 
arkitekturteorier om landsbygden ”Countryside +” och resulterade i ett mapping projekt i Nora utanför 
Örebro. Väldigt intressant men en väldigt stor arbetsbörda.  

Studio. Urban renewal, Life between tall buildings. Lärarna var bland annat Tommy Lindgren och 
studion handlade om som titeln låter hur man förhåller sig till höga byggnader i nutida städer. Det var 
ren design, vi fick en plats som vi skulle fylla med 150 000 m2 av bostäder. Till studion fanns en 
tillhörande seminariekurs.  

Kurs. Creating Stories and Narratives. Kursen ligger under Department of Art istället för arkitektur 
och handlade om hur man bygger historier och storytelling. Läraren Johan Eichman gör film och var 
väldigt pedagogisk och kunnig. Han höll långa inbjudande föreläsningar helt från huvudet, och 
varvade med övningar i storytelling. Mycket bra kurs.  

Kurs. Design Methods in Architecture and Urbanism.  Det här var en föreläsningsserie där man gick 
på valfria föreläsningar och deltog i  ev. workshops. Skrev man en liten text efteråt fick man credits.  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Staden och landet 
Som jag skrev tidigare åkte jag till Helsingfors för att jag tycker om staden och ville lära mig mer om 
Finland. Staden är härligt liten för att vara en huvudstad och det finns många spännande ställen 
runtomkring man kan åka till. Bland annat går det billiga färjor till Tallin över dagen. Sommartid kan 
man bada mitt i staden, även om det är lite kallt. Det finns natur och vatten överallt. Staden är fylld av 
spännande byggnader och parker. Innan jul var det julmarknader varje dag. Det mesta fungerar som i 
Sverige och kulturchockerna uteblev.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Unisport har väldigt förmånliga priser på sina gym. Det finns gym på varje campus. Atheneum, 
Kaisma och ett museum till har ett billigt årskort man kan köpa som student om man frågar i kassan. 
Skolan håller föreläsningar ofta och på olika ställen i stan.  The Architecture Guild har aktiviteter som 
svampplockning, stugturer, resor och foodparties. På Suomenlinna kan man fika och ta del av historia. 
Karaokebarerna har öppet från morgon till kväll. Tiden går fort och har man tråkigt är det väldigt 
vackert att gå omkring i staden och bara titta. Eller köpa ett billigt kort på citycyklarna.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
• Var noga med vad du väljer för kurser. Och välj om möjligt bara roliga saker. Det finns allt möjligt 

om man letar lite, både konst och hantverkskurser. Träkurserna är väldigt populära.  

• Återbruken är toppen om man letar efter saker till sin lägenhet.  

• Fråga läraren om hjälp om någonting känns svårt. Man kan ofta skjuta upp saker.  

• Architecture Guilds stuga är mycket mysig och går att hyra för en billig penning om man har lite 
framförhållning.  

// Kajsa
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