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OPISKELIJA-ASUNTOLAT 

Ammattiopisto Livian kolmessa toimipaikassa on oma asuntola, jossa asuminen on perustutkinto-, 
ammattitutkinto- ja erikoisammattiopiskelijoille sekä monimuoto-opiskelijoille (lähipäivät) 
ilmaista. Työvoimakoulutuksen kautta ja lyhytkurssilaisille (Oy) asuminen on maksullista. 
Asuntolatoimintaa on kolmessa toimipisteessä; Tuorla, Parainen ja Paimio. Asumisoikeus asuntoloissa 
on lähiopetusviikkojen aikana. 

Asuntolan kaikki huoneet ovat pääasiassa kahden hengen huoneita. Vain erityisestä syystä opiskelija voi 
saada yhden hengen huoneen. Opiskelijan tulee itse huolehtia mukaansa astiat, peitto, tyyny, lakanat, 
pyyhkeet ja muut henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tavarat. 

Asuntolat 

Tuorlan ja Paraisten asuntoloiden jokaisessa solussa on yhteinen solukeittiö sekä lisäksi yhteiset wc:t ja 
suihkuhuone. Pyykinpesukoneet on keskitetty eri rakennukseen. Asuntolan huoneissa on kirjoituspöytä, 
tuoli, kaappi ja sänky patjalla. Yhteisten tilojen varusteluun kuuluu liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi, 
perushuonekalut ja verhot koulun puolesta. Lisänä osassa huoneista on TV. Opiskelijoilla on 
saunomismahdollisuus, josta sovitaan asuntolaohjaajan erikseen. 

Paimion asuntolan huoneissa on kirjoituspöytä, tuoli ja sänky patjalla. Yhteiset wc- ja suihkutilat löytyvät 
käytävältä. Opiskelijoilla on käytössä yhteiskeittiö, jossa on peruskodinkoneet sisältäen pakastimen. 
Opiskelijoilla on pyykinpesuun mahdollisuus koulun pesukoneilla. Opiskelijoilla on saunomismahdollisuus, 
josta sovitaan asuntolaohjaajan erikseen. 

Asuntolan asukkaana opiskelijan on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Asuntolaan muutettaessa 
huoneistossa tehdään kuntokartoitus, jossa tarkistetaan tilojen sen hetkinen kunto. Opiskelija on velvollinen 
korvaamaan oppilaitokselle vahingon, jonka hän tai hänen vieraansa tahallisella laiminlyönnillä tai muulla 
huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Opiskelija vastaa myös lemmikkinsä aiheuttamasta vahingosta. 
Vastuu ei koske huoneiston tavanomaista kulumista. Huoneiston vahingoittumisesta on viipymättä 
ilmoitettava asuntolanohjaajalle, oli syy mikä tahansa. 

Harrastusmahdollisuudet 

Tuorlan asuntolan yhteydessä opiskelijoilla on käytössään harrastesolu, joka palvelee opiskelijoita arki-
iltoina erilaisten vapaa-ajan toimintojen merkeissä. Harrastesolusta löytyy mm. biljardipöytä, tv, pelikonsoli. 
Asuntolaohjaajan toimisto sijaitsee harrastesolun yhteydessä. Lisäksi koululta löytyvät jalkapallokenttä, 
kuntosali ja pingispöytä sekä mahdollisuus ATK-luokan käyttöön iltaisin. Liikuntasalista on varattavissa 
opiskelijoiden omat vuorot; sählyn, koripallon tms. pelaamista varten. Iltaisin järjestetään kauppakyytejä, 
myös erilaisia retkiä, kursseja, askartelua ja elokuvailtoja opiskelijoiden toiveiden ja ideoiden pohjalta. 
Opiskelija voi tuoda oman tietokoneensa asuntolasolujen oleskelutilaan, missä on maksuton langaton 
internet-yhteys.  

Paimion opiskelijoilla on käytössä harrastesolun lisäksi punttisali, josta löytyy yleisimmät laitteet. Ruokalan 
aulassa on biljardipöytä. Opiskelijoilla on mahdollisuus atk2-luokan käyttöön iltaisin. Tuorlan liikuntasali on 
varattu tiistaisin klo 18.00 – 20.00, johon on yhteiskuljetus koulun autolla. Viikoittainen käynti kaupassa 
tehdään asuntolanohjaajalle sopivana ajankohtana ja sopimuksen mukaan. Paimion keskustassa on jää- ja 
uimahalli, urheilukenttä, elokuvateatteri ja kirjasto. Kuljetuksista sovitaan tapauskohtaisesti. 
Asuntolanohjaajalta saa lainata kori-, jalka- ja sulkapallovälineitä sekä lauta- ja seurapelejä. 



Paraisten opiskelijoilla on käytössään harrastesolun lisäksi, biljardipöytä ja koulun liikuntasali, josta on 
varattavissa opiskelijoiden omat vuorot sählyn, koripallon tms. pelaamista varten. Asuntolaohjaajalta saa 
lainaksi kori-, jalka- ja sulkapallovälineitä sekä lauta- ja seurapelejä. Kalakoululta on mahdollisuus päästä 
yhteisille lähialueelle sijoittuville kalaretkille. Kalaretket järjestetään ohjatusti.  

Asuntoiloissa noudetaan koulun määrittelemiä järjestyssääntöjä. Jokainen opiskelija tutustuu ja hyväksyy 
säännöt asuntolapaikan vastaanoton yhteydessä. Järjestyssäännöissä kiinnitetään erityisesti huomiota 
turvallisuuteen, asumisviihtyvyyteen, opiskelurauhaan sekä siisteyteen ja järjestykseen. Tupakointi ja 
päihteiden käyttö on oppilaitosalueella kielletty. Lisänä on ohjeistukset vierailuista, pysäköinnistä ja 
lemmikkieläinten pidosta. 

Opiskelija-asunnot tyhjennetään kesäksi. Mikäli opiskelija haluaa jättää tavaroitaan asuntolaan kesän ajaksi, 
niille osoitetaan erillinen huone, josta opiskelija maksaa vuokraa kesän ajalta.  

Asuntolapaikan hakeminen 

Asuntolapaikkaa haetaan lukukaudeksi kerrallaan, verkkosivuilta löytyvän linkin kautta: kohdasta 
opiskelijalle\asuntolat. Asuntolapaikasta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti heinäkuun aikana. Oikeus 
asuntolapaikkaan käsitellään jokaisen lukukauden jälkeen uudelleen. Jos opiskelija ei noudata asuntolan 
järjestyssääntöjä, hänelle ei myönnetä asuntolapaikkaa seuraavan lukukauden ajaksi. 

Asuntolapaikka vastaanotetaan allekirjoittamalla se sähköisesti Wilmassa. Alle 18-vuotiaan 
asuntolasopimuksen vahvistaa huoltaja. Allekirjoituksella hyväksyt ja vahvistat luetuiksi myös 
järjestyssäännöt, sekä sitoudut noudattamaan oppilaitoksen yleiseen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä 
sääntöjä. 

https://livia.inschool.fi/apply?long-term=1879&school-id=9&checkout=true


Asuntolaohjaapalvelut eri toimipisteissä 
Asuntoloissa toimii asuntolanohjaaja, joka auttaa opiskelijoita asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. 
Lisäksi hän vastaa asumisrauhan säilymisestä ja yleisestä järjestyksestä asuntolassa.  

Asuntolatoimintaa on kolmessa toimipisteessä; Tuorla, Parainen ja Paimio. 

Toimipaikat on jaettu kahteen kokonaisuuteen, josta Tuorla/Parainen muodostavat yhden ja Paimio toisen. 
Asuntolaohjaajat vuorottelevat (2) kahden kuukauden jaksoissa eri toimipisteiden välillä. 

Asuntolaohjaajien vuorot: 

Jakso Ajanjakso Tuorla-Kala (1) Paimio (2) 
1 1.1 - 6.3 Aleksi Tero 
2 7.3-31.4 Tero Aleksi 
3 1.5-30.6 Aleksi Tero 
4 1.7-31.8 Tero Aleksi 
5 1.9-31.10 Aleksi Tero 
6 1.11- 31.12 Tero Aleksi 

Mahdollisista retkistä, yms. / ohjatun toiminnan järjestämisestä on mahdollista sopia asuntolaohjaajien 
kanssa. Toiminnan järjestämisestä on sovittava aina ennakkoon. Minimihenkilömäärät vaihtelevat toiminnan 
luonteesta riippuen (tapauskohtainen). Kauppakyytivuoroja järjestetään viikoittain, ennalta sovituin 
aikatauluin. 

Asuntola-asioissa Sinua palvelevat: 

Aleksi Kaislaniemi, puh. 050 357 2624, aleksi.kaislaniemi@livia.fi 
Tero Nieminen, puh: 050 303 9811, tero.nieminen@livia.fi 

Kiinteistöön liittyvät vikatilanteet: 

Mikäli et tiedä, onko kyseessä kiireellinen tai kiireetön huoltotyö, ensisijaisesti yhteys asuntolanohjaajaan. 

Kiireelliset viat ja ongelmat, kuten vesivahingot, yhteys kohteen kiinteistönhoitajaan sekä lisäksi 
asuntolanohjaajaan. 

Ei kiireellisissä / pienet huoltotyöt, yhteys kiinteistönhoitajaan, esim: 
• Huonosti vetävän viemärin avaus
• Asunnon lämpötilaan tai ilmanvaihtoon liittyvät pienet huoltotyöt (esim. pattereiden tarkistukset)
• Piha-alueiden kunnossapito (siisteyden ylläpito sekä lumityöt)

Huomioithan, että kiinteistönhoitajien normaali työaika on 7.00-15.30. 

Tuorla: Ossi Mässeli 050 3039815 ossi.masseli@livia.fi ja 
Ossi Malmberg 050 515 0390 ossi.malmberg@livia.fi 
Parainen: Leif Nikander 044 358 5991 leif.nikander@pargas.fi (päivystys 050 329 1489) 
Paimio: Reijo Huhtinen 050 303 9828 reijo.huhtinen@livia.fi 

KIINTEISTÖNHOIDON PÄIVYSTYS 24/7: 050 303 9814 
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