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Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö tarjoaa asuntoja metsäylioppilaille omistamassaan asuntola Silvicassa. 

Kahdessa kerrostalossa on yhteensä 82 yksiötä. Asuntola sijaitsee rauhallisessa ympäristössä aivan yli-

opiston Viikin kampuksen vieressä, kävelymatkan päässä metsätieteiden laitoksista. Talot on rakennettu 

1972 ja peruskorjattu 1995–96. Asunnot on perusparannettu 2010-2011. 

 

Asuntoja jaettaessa ovat etusijalla opintonsa aloittavat metsäylioppilaat. Silvicasta asuntoa hakevilla tar-

jotaan 18 m
2
:n kalustamattomia yksiöitä. Asunnoissa on wc, suihku, jääkaappi ja keittiövarustus uunia 

lukuun ottamatta. Uuni on käytettävissä vasta remontoiduissa kerhotiloissa. Perusasumisaika on viisi 

vuotta, johon on mahdollista opintojen jatkuessa saada vuosi lisäaikaa. Asuntolassa asuvien on mahdol-

lista hakea isompaa 32 m
2
:n yksiötä. 

 

18 m
2
:n yksiön vuokra on 270 € kuukaudessa,  johon sisältyy  vesi, sähkö ja internetyhteys. Vuokran 

lisäksi peritään 419 € vakuus ennen vuokrasuhteen alkamista. 

 

Asunnon hakeminen 

 

Asuntoa voit hakea oheisella lomakkeella. Liitteeksi on laitettava kopio hyväksymisilmoituksesta metsä-

tieteen opiskelijaksi. Hakemuksen on oltava perillä 29.6. mennessä, jonka jälkeen asukastoimikunta lait-

taa hakijat jonoon. Jonotuslista julkaistaan Silvican internetsivuilla heinäkuun aikana. Asunnon saami-

sesta ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Hakemus on voimassa vuoden. 

 

Lähetä hakemus osoitteeseen 

 

Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö sr 

Asiamies Mauno Karppinen 

Talonpojantie 23 

00790 Helsinki 

 

Asuntoa voi hakea hakuajan päätyttyäkin, mutta silloin joutuu jonon hännille. 

 

 

Tarkempia tietoja antavat 

 

Asiamies  Mauno Karppinen 

Puhelin: 040 416 2073 

Sähköposti: mauno.karppinen@helsinki.fi 

 

Kiinteistönhoitaja Jukka Hilpinen 

puhelin: 040 518 3141 

sähköposti: jukka.hilpinen@helsinki.fi 

 

 

Lisätietoja löydät myös Silvican internetsivuilta: http://silvica.kotisivukone.com 
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ASUNTOHAKEMUS 

 

 täytä hakemus huolellisesti ja selkeällä käsialalla 

 hakuaika on 1.5.–29.6. ja myöhemmin hakevat pääsevät jonon hännille 

 hakemus on voimassa seuraavan vuoden heinäkuun loppuun saakka 

 liitteeksi uusilta opiskelijoilta kopio yliopiston hyväksymisilmoituksesta ja muilta läsnäolotodistuksesta 

 uusiksi opiskelijoiksi lasketaan myös varusmies-/siviilipalveluksen takia opintojen aloitusta vuodella 

lykänneet, joilta liitteeksi edellisen lisäksi myös kopio palvelustodistuksesta 

 muita liitteitä esim. tuloista tai varallisuudesta ei tarvita, ellet katso niitä tarpeellisiksi 

 jonotuslista tulee nähtäville Silvican internetsivuille elokuun aikana 

 vapautuvista asunnoista ilmoitetaan puhelimitse/sähköpostilla jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä 

 tarjotusta asunnosta kieltäytyvä voidaan pudottaa pois jonosta 

 

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen: 

 

Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö sr 

Asiamies Mauno Karppinen 

Talonpojantie 23 

00790 Helsinki 

 

 

 

 

HAKIJAN TIEDOT 

 

1. Sukunimi ja etunimet  __________________________________________________________________ 

2. Nykyinen osoite  ______________________________________________________________________ 

3. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite  _______________________________________________________ 

    (vapautuvista asunnoista ilmoitetaan ensisijaisesti puhelimella ja toissijaisesti sähköpostilla)  

4. Opintojen aloitusvuosi  _________________________________________________________________ 

5. Olen  a. uusi metsätieteiden opiskelija 

              b. muu metsätieteiden perusopiskelija 

              c. metsätieteiden jatko-opiskelija 

              d. muu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija 

              e. muu opiskelija 

              f. en mikään edellä mainituista, vaan _________________________________________________ 

6. Koulutusohjelma  _____________________________________________________________________ 

 

 



Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö sr 

Asukastoimikunta 

silvica.kotisivukone.com 

 

 

 

 

ASUNNONTARVE 

 

1. Nykyinen asumismuoto a. opiskelija-asuntolassa b. omassa asunnossa 

  c. päävuokralaisena d. alivuokralaisena 

  e. vanhempien/sukulaisten luona 

 

2. Erityiset perustelut asunnon tarpeelle  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi. Mikäli antamani tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai harhautta-

viksi, luovun korvauksetta minulle mahdollisesti annetusta asunnosta. 

 

 

 

________________________ _________________________________________________ 

paikka               päiväys  allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 


