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KULKUAVAIMEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
Avaimen lainaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia käyttösääntöjä. 

Lainaus 

Lainaajalla on oltava kirjastokortti ja hänellä on oltava voimassa oleva opiskelijakortti, Aalto-
yliopiston läsnäolotodistus tai erillinen kirjallinen lupa, joka oikeuttaa kulkuavaimen lainaamisen. 
Lainaaja voi saada avaimen vain sellaiseen yksikköön, jossa hänellä on opiskeluoikeus ja/tai joka 
on mainittu hänelle annetussa kirjallisessa luvassa. Lainaajalla voi olla kerrallaan vain yksi saman 
yksikön kulkuavain. 

Kulkuavaimen laina-aika on lainausajankohdasta seuraavaan syyskuuhun asti. Lainan voi uusia 10 
kertaa. Uusimisen voi hoitaa Harald Herlin -oppimiskeskuksessa asioimalla, Aalto-Finna-tietokannan 
kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Jos avaimen lainaa ei uusita tai avainta palauteta ajoissa, se 
suljetaan ja lisäksi sovelletaan Oppimiskeskuksen myöhästymismaksukäytäntöä. 

Lisäksi, jos kulkuavainta ei lainkaan palauteta, se katsotaan kadonneeksi ja mahdollisten 
myöhästymismaksujen lisäksi peritään 15 euron maksu.  

Käyttö 

Avain on tarkoitettu vain lainaajan omaan käyttöön, eikä sitä saa tilapäisestikään luovuttaa toiselle. 
Avaimella ei saa päästää muita henkilöitä tiloihin. Henkilön, joka saapuu tiloihin tai oleskelee niissä 
yleisen aukioloajan ulkopuolella, tulee vaadittaessa esittää avaimensa ja todistaa henkilöllisyytensä. 
Vartijoilla ja virastomestareilla on oikeus poistaa luvatta oleskelevat tiloista. Tilat ovat käytettävissä 
vain opiskelua ja työtä varten. 

Avain on heti palautettava, 

• jos lainaajalla ei ole voimassa olevaa opiskelijakorttia tai erillistä, tilaa hallinnoivan
yliopiston yksikön myöntämää lupaa avaimen saamiseksi,

• jos lainaaja ei ole Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen asiakas,
• tai jos kyseisiä tiloja hallinnoiva yksikkö, Tietotekniikkapalvelut tai Kampuspalvelut

sitä vaatii.

Ilmoittamalla avaimen katoamisesta heti asiakas voi rajoittaa vastuutaan siinä tapauksessa, että 
avain joutuu vääriin käsiin. Ilmoitus on tehtävä välittömästi katoamisen jälkeen näihin yhteystietoihin: 

• kulkukortit@aalto.fi
• oppimiskeskus@aalto.fi / 050 316 1011

Mikäli edellä esitettyjä sääntöjä rikotaan, avain vaaditaan heti takaisin. Tämän lisäksi on kuukauden 
karenssiaika ennen kuin avaimia voi lainata uudelleen. 
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TILAKOHTAISET TARKENNUKSET

ARTS / Elokuvataiteen ja lavastustaide 

• Kandidaattikeskus, Otakaari 1, A-siipi. Kulkuoikeus HSL-kortilla | https://idcard.aalto.fi
• Kandidaattikeskus, Otakaari 1, K-siiven opiskelijajärjestöjen tila (H-siiven lähellä).
• Aalto Studios, Otakaari 7 (kartta: 29). Käytä vain pääovea B.
• Paja, Metallimiehenkuja 4 (kartta: 27). Kulkuoikeus HSL-kortilla | https://idcard.aalto.fi
• VÄRE, Otaniementie 14 (kartta: 67). Kulkuoikeus HSL-kortilla |  https://idcard.aalto.fi

Automaatio- ja systeemitekniikka 

• TUAS-talo, huone 1522, Maarintie 8 (kartta: 37). Vain sisäänkäynti P6 (parkkipaikan puoli).

Design Factory 

• Design Factory, Betonimiehenkuja 5 (kartta: 25).
Avaimen lainaamiseen tarvitaan aina lupa. Lainan eräpäivä määräytyy lainaajalle myönnetyn
kulkuluvan mukaan. Lainaa ei voi uusia ilman uutta lupaa.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos 

• Puu1 / Aalto Bioproduct Centre, Vuorimiehentie 1 (kartta: 13).

Sähkötekniikka 

• TUAS-talo, Maarintie 8. (kartta: 37). SIK - kiltahuone

Tietotekniikka 

• Tietotekniikan talo, huone C106 (eli Paniikki), Konemiehentie 2 (kartta: 30).
Yleisen aukioloajan päättyessä tulee kaikkien tiloissa olevien poistua. Avainta käyttäen voi
halutessaan palata tiloihin. Poistuttaessa tiloista käytettävä avainta, paitsi hätätilanteessa.

Tuotantotalous 

• TUAS-talo, huone 1176 (tietokoneluokka), Maarintie 8 (kartta: 37).
Sisäänkäynti vain B-ovesta (invaovi)

• TUAS-talo, Tuta-klubi, Maarintie 8 (kartta: 37)
Sisäänkäynti vain B-ovesta (invaovi).




