
 

 

 

Rautavaaran kunnan lukiolaisten soluasunnot 

 

Rautavaaran lukiolaisille tarjotaan ilmaista soluasumista 8/2022 alkaen. Tarjolla on 

sekä poikien että tyttöjen soluasunto, joihin kumpaankin mahtuu kolme opiskelijaa. 

Omien huoneiden lisäksi soluasunnossa on yhteinen olohuone, keittiö sekä 

kylpyhuone. Taloyhtiössä on lisäksi sauna, joka on solun asukkaiden käytössä yhtenä 

päivänä viikossa. 

Ilmaiseen soluasumiseen sisältyy langaton verkko. Ilmaiseen soluasumiseen ei sisälly 

vesi ja sähkö, vaan ne opiskelija kustantaa itse (vesimaksu 10e/kk ja sähkömaksu 

15e/kk). Soluasunnossa on valmiiksi kalustettu keittiö, muista huonekalusteista 

vastaavat lukiolaiset itse. 

Soluasunnot sijaitsevat Rautaharjun kerrostalossa (Kotitie 1, 73900 Rautavaara), josta 

on lyhyt kävelymatka koululle. Kerrostalon parkkipaikalta on mahdollisuus hakea 

autopaikkaa, jonka maksu on 5e/kk. Solujen asukkaita koskevat samat 

järjestyssäännöt kuin muitakin samassa kerrostalossa asuvia vuokralaisia.  

Oikeus ilmaiseen soluasuntoon myönnetään seuraavien kriteerien täyttyessä: 

 

• opiskelija on aloittanut opiskelunsa Rautavaaran lukiossa syksyllä 2020 tai sen 

jälkeen 

• lukiolainen suoritta oppivelvollisuuttaan Rautavaaran lukiossa, eli on 

tosiasiallisesti läsnä Rautavaaran lukiossa 

 

Lukiolaisille tarjotaan soluja yhteensä kuusi kappaletta. Asunnot jaetaan ensisijaisesti 

ulkopaikkakuntalaisille. Tämän jälkeen etusijalla ovat rautavaaralaiset 

pitkämatkalaiset koulumatkan mukaisessa järjestyksessä. Päätökset soluasuntojen 

myöntämisestä tekee hyvinvoinnin palvelualuejohtaja elokuun ensimmäisen viikon 

aikana.  

Asumisoikeus soluun haetaan ja myönnetään kerralla kolmeksi lukuvuodeksi. Tämän 

jälkeen opiskelija voi hakea ilmaista soluasuntoa yhdeksi lisävuodeksi, mikäli opinnot 

ovat vielä kesken. Soluasunnossa asuttaessa lukio-opintojen tulee edetä 

opintosuunnitelman mukaisesti. Asumisoikeus päättyy automaattisesti sen kuun 

loppuun, kun lukiolainen keskeyttää opintonsa Rautavaaran lukiossa tai kun 

lukiolainen on saanut lukion päättötodistuksen ja suorittanut ylioppilastutkinnon. 

 

 

 



 

 

Miten haen soluasuntoa? 

Soluasuntojen hakuaika on 2.6.-1.8.2022 ja päätökset asuntojen myöntämisestä 

tehdään 3.8.2022. 

Täytä tämän ohjeistuksen liitteenä oleva lomake ja palauta se joko sähköpostitse 

osoitteeseen marianne.korkalainen@rautavaara.fi tai paperisesti osoitteeseen 

Rautavaaran lukio/rehtori Marianne Korkalainen, Koulutie 9A, 73900 Rautavaara.  

Ilmaisen soluasunnon myöntämisen jälkeen hakija allekirjoittaa vuokrasopimuksen, 

johon tulee myös alaikäisen lukiolaisen huoltajan allekirjoitus. 

 

Mistä voin saada soluasuntoihin liittyen lisätietoa? 

• Ilmaiseen soluasumiseen liittyvät kysymykset: 

lukion rehtori Marianne Korkalainen 

marianne.korkalainen@rautavaara.fi, 0408608231 

 

• Vuokrasoluihin liittyvät kysymykset: 

isännöitsijä Veli-Pekka Tiilikainen 

veli-pekka.tiilikainen@rautavaara.fi, 0408608219 
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