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SAAREN KARTANON ASUNTOLASÄÄNNÖT    1.8.2021 

 
Sääntöjen tavoitteena on turvata mahdollisuus turvalliseen, häiriöttömään ja viihtyisään opiskeluun ja 
asumiseen. Asuntolan säännöt koskevat myös vapaa-ajan tiloja ja oppilaitoksen ulkoalueita: 

 
1. Asumisoikeutta haetaan ja se myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolassa on kolmen kuukauden koeaika. 

Asumisoikeus säilyy vain ohjeita noudattamalla. Avain luovutetaan vain avainpanttia (100,00 €) vastaan. Asuntolan 
tarvikkeista, palveluista ja iltatoiminnasta peritään lukukausittain hinnaston mukainen kulukorvaus, joka laskutetaan 
syksyllä ja keväällä. 

 
2. Asunto on luovutettava sellaisessa kunnossa kuin se on ollut vastaanotettaessa. Opiskelija on velvollinen viipymättä 

ilmoittamaan tapahtuneista vahingoista. Opiskelija on korvausvelvollinen, mikäli asunto tai kalusteet vahingoittuvat.  
 

3. Asuntolassa oleskelu on kielletty oppituntien aikana ja sairaana. Loma-aikana ja viikonloppuisin asuntola on suljettu. 
Sunnuntai-iltana voi asuntolaan klo 19 alkaen. 

 
4. Asuntolan ulkopuoliset ja opiskelijat toisesta asuntolasta saavat tulla asuntolaan vain kutsuttuina vieraina. Vieraat eivät saa 

oleskella Uusikartanon yleisissä tiloissa ja vierailulle pitää olla huonekaverin hyväksyntä. Vieraiden on poistuttava 
Uusikartanosta klo 21.30 mennessä ja muista asuntoloista klo 22.30 mennessä. 

 
5. Opiskelumahdollisuuksien ja riittävän levon turvaamiseksi hiljaisuus on klo 22.30–06.00, jolloin suihkujen käyttöä, 

ruuanlaittoa tai muuta häiritsevää toimintaa on vältettävä. Ulko-ovien ja huoneiden ovet on pidettävä lukittuina. 
 
6. Huone tulee pitää siistinä. Asuntolasta poistuttaessa on ikkunat ja ovet suljettava ja valot sammutettava. Jokainen huolehtii 

omalta osaltaan yleisten tilojen siisteydestä ja tiskaa omat astiansa. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty.  
 

7. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty oppilasasuntoloissa 
ja koko oppilaitoksen alueella. 

 
8. Alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden, huumaavien kasvien tai kasvinosien tuonti ja hallussapito on kielletty. 

Päihtyneenä esiintyminen asuntolassa ja oppilaitoksen alueella on kielletty. Pyydettäessä opiskelija on velvollinen 
puhaltamaan alkometriin päihtymyksen toteamiseksi. Päihtynyt opiskelija poistetaan asuntolasta: yhteys huoltajiin (< 18 v) 
tai tarvittaessa muuhun läheiseen. Harkinnan mukaan teemme lastensuojeluilmoituksen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. 

 
9. Autojen paikoitus on sallittu vain siihen osoitetuilla alueilla. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. 

 
10. Asuntolan kiinteistöstä ja järjestyksestä vastaavalla henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa mennä asuinhuoneeseen omilla 

avaimilla kaikkina vuorokauden aikoina. 
 
11. Kynttilöiden ja suitsukkeiden poltto on kielletty. Palovaroitinlaitteisiin koskeminen on rikos. Aiheettomasta hälytyksestä 

peritään pelastuslaitoksen määräämä korvaus opiskelijalta. 
 

12. Kiusaaminen ja häirintä sekä epäasiallinen käyttäytyminen ovat kaikissa muodoissaan kiellettyjä. 
 

13. Mikäli asukas rikkoo asuntolan sääntöjä eikä sopeudu asuntolayhteisöön, asumisoikeuden voi menettää määräajaksi tai 
kokonaan. Kirjallisista huomautuksista / varoituksista ilmoitetaan aina huoltajille. 

 
14. Ota yhteys asuntola-asioissa virka-aikana asuntolanhoitajaan ja iltaisin yövalvojaan. Asuntola- ja iltatoimintaa kehitetään 

yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
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