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Rakennuksen käyttäjäopas
1

JOHDANTO
Tämä rakennuksen käyttöopas on laadittu opastamaan Kampusareenan vuokralaisia ja
käyttäjiä rakennuksen jokapäiväisessä toiminnassa. Oppaan tarkoituksena on lisätä käyttäjien
tietoisuutta rakennuksen ominaisuuksista, yhteistilojen käytöstä sekä ekotehokkaasta
toimintamallista, mikä alentaa rakennuksen käyttökustannuksia sekä ympäristöhaittoja.
Kampusareena on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kaikkia tiedekuntia, kampuksella
toimivia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia palveleva monitoimipalvelurakennus. Rakennuksessa
toimii yliopistokampuksen kirjasto, opiskelijapalvelut, ravintolapalveluita, kokous- ja luentotiloja,
työskentely- ja opetustiloja, liike- ja palvelutiloja sekä muita yritystiloja. Rakennuksen toimintaajatuksena on toimia yhteisenä innovoinnin ja kehittämisen areenana.
Rakennuksen suunnittelussa on pyritty muuntojoustavuuteen, kestävään kehitykseen ja
energia- sekä ympäristöystävällisyyteen TTY:n ympäristösuunnitelman ja BREEAM Bespoke järjestelmän mukaisesti.

2

KOHTEEN ESITTELY
Kampusareena sijaitsee Tampereen Hervannan kaupunginosassa, joka sijaitsee noin 8 km
Tampereen keskustasta etelään. Tarkka osoite Kampusareenalle on Korkeakoulunkatu 7,
33720 Tampere.

2.1

Rakennuksen aukioloajat
Rakennuksen ulko-ovet ovat auki arkisin klo 7.30 – 19.00 ja lauantaisin 9.00 – 15.00. Ne
henkilöt, joilla on kulkuoikeus rakennukseen, pääsevät tiloihin 24 / 7. Kulunvalvontatunnisteen
saa aulapalveluista, kun yrityksen vastuuhenkilö on ensin ilmoittanut kyseisen henkilön nimen
ja yhteystiedot aulapalveluihin.
Porrashuoneet ovat 1.-3.krs osalta avoinna kaikille käyttäjille rakennuksen aukioloaikoina.
Torniosalle kuljetaan hissillä tai pääporrashuoneen kautta kulunvalvonnalla. Torniosan
yritysten vieraiksi saapuvat henkilöt ilmoittautuvat aulan infopisteellä ja siirtyminen hisseille
tapahtuu valvotusti.
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä pyritään yleiseen henkilö-, kiinteistö- ja
yritysturvallisuuteen. Näin ollen esimerkiksi ulko-ovia ei tule avata muille henkilöille, vaan
jokaisen ilta-/yöaikaan rakennukseen saapuvan tulisi käyttää omaa kulunvalvontatunnistetta
rakennukseen saapuessaan. Mikäli henkilö hukkaa avaimen tai kulunvalvontatunnisteen, tulee
hänen ilmoittaa asiasta välittömästi aulapalveluihin.

2.2

Neuvotteluhuoneet ja auditorio
Yhteiskäytössä ja varattavissa olevia neuvotteluhuoneita Kampusareenalla:
-

1.-2.krs 100-paikkainen auditorio (vuokraus aulapalveluista)
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-

2. krs ideointineuvotteluhuone ”Boosteri” ja TTY:n neuvotteluhuone (vuokraus
aulapalveluista)

-

2. krs ravintolan kabinetit (varaus ravintolapäälliköltä)

-

7.-8. krs Koran neuvotteluhuoneet (varaus Koran info 8.krs)

Kirjasto
Kirjasto sijaitsee Kampusareenan 0. ja 1. kerroksessa. Kirjasto on kaikille avoin arkisin klo 917. Kirjastolla on myös 1. krs hissiaulassa postilaatikoiden vieressä kirjojen palautusluukku,
johon voi palauttaa lainatut kirjat kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

2.4

Yleisö-wc:t, pukuhuoneet ja peseytymistilat
Yleisö-wc:t sijaitsevat kellari-, 1. ja 2. kerroksissa.
Henkilökunnalle on lisäksi tarjolla peseytymis- ja pukutilat kellarikerroksessa, jossa on 2
pukuhuonetta naisille ja 2 pukuhuonetta miehille. Pukutiloissa on suihkut ja koodilukittavat
kaapit, jotka voi ottaa käyttöönsä päiväksi kerrallaan esimerkiksi pyöräilyvaatteiden säilytystä
varten. Kaapit tarkastetaan ja tyhjennetään säännöllisin väliajoin, joten pidempi aikainen
kaappien varaaminen ei ole sallittua. Pukuhuoneet sijaitsevat kulunvalvotulla käytävällä.

2.5

Vuokrattavat varastokomerot
Kampusareenan varastokomerot sijaitsevat 0. kerroksessa. Komeroita on yhteensä 17 kpl ja
niiden koot ovat 3,3 – 9,4 m2. Varastojen vuokrahinta on 15 €/m2 (alv 0 %). Komeroita
vuokrataan Kampusareenan vuokralaisille ja niitä voi kysyä Jaana Hanniselta. Yhteystiedot
liitteessä 1.

2.6

Pysäköinti ja liikenne
Bussit
Kampusareena on noin 20 minuutin bussiyhteyden päässä Tampereen keskustasta. Lähin
bussipysäkki sijaitsee Kampusareenan edustalla, johon on vain parin minuutin kävelymatka.
Tampereen keskustasta Kampusareenalle Hervantaan pääsee bussilinjoilla numero 3, 5, 13,
20, 24, 32 ja 65. Bussien aikataulut löytyvät Tampereen joukkoliikenteen nettisivuilta:
http://joukkoliikenne.tampere.fi/.
Pysäköinti
Vierailijoille löytyy pysäköintitilaa Etuparkissa sekä Parkkihallissa.
Hinnasto v. 2015:
Arkisin klo 8 – 18 1 € / h
Muina aikoina 0,60 € / h
Autopaikkoja on myös Kampusareenan edustalla, jossa on viisi latauspistettä sähköautoille
(yksi paikoista on ”keskinopea”, neljä ”hidasta” latauspistettä).
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Työntekijät voivat varata itselleen autopaikan joko autohallista tai maantasopysäköintipaikoilta
Kampusareenan lähettyviltä. Kampusareenalla työtä tekevä rekisteröityy eparking -ohjelmaan
osoitteessa: https://eparking.fi ja varaa autopaikan tämän nettiosoitteen kautta. Autopaikkojen
hinta vuonna 2015 on 600 € /vuosi (sis. alv 24 %) parkkihallin nimetylle lämpöpistokepaikalle,
240 € /vuosi parkkihallin nimeämättömälle paikalle sekä 120 € /vuosi nimeämättömälle
ulkopaikalle. Pysäköinnistä alueella vastaa TTY, yhteystiedot liitteessä 1.

Pyöräily
Polkupyörien parkkeeraukseen on varattu tilaa Kampusareenan edustalta. Alla olevaan
karttaan on merkitty polkupyörien parkkeeraukseen tarkoitettu pyöräkatos.

Taksi
Kampusalueelle tilattavat taksit odottavat asiakasta pysäköintitalon edustalla olevalla
parkkipaikalla. Kampusareenan pääoven eteen ei pääse autolla.
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RAKENNUKSEN PALVELUT
Aulapalvelut
Aulatilat ovat avoinna kaikille rakennuksen käyttäjille jatkuvasti. Aulatiloissa on mahdollista
järjestää erilaisia tapahtumia. Lisätietoja voi kysyä aulapalvelusta.
Aulan 1.kerroksessa sijaitsee myös näyttelyalue Platta, jonka voi varata aulapalveluista. Platta
on erilaisiin tarpeisiin muuntautuva pop-up tila, jossa voi järjestää tapahtumia, esittelyjä ja
näyttelyitä. Platassa on erilaisiin tarpeisiin muuntuva varustelu, jolla saa helposti esittelyn
pystyyn ja joita voi järjestää haluamallaan tavalla. Lisätietoja Platan käytöstä voi kysyä
verkostomanagerilta, yhteystiedot löytyvät liitteestä 1.
1.kerroksen hissiaulassa sijaitsee yritysten postilaatikot, joihin yrityksen nimetty henkilö voi
noutaa aulasta avaimen. Liiketilojen osalta sama avain, jolla kuljetaan tilaan, pääsee myös
postilaatikolle. Yrityksen tulee noutaa itse postinsa postilaatikosta. Mahdollisesti vuokralaisen
tilaamat sanomalehdet (Aamulehti, Helsingin sanomat) jaetaan myös vuokralaisten
postilaatikoihin. Lisäpalveluna vuokralainen voi tilata postinjakelun aulapalvelulta
vuokrahuoneistoonsa asti jaettuna.
Lähtevän postin laatikko on Konetalon puoleisen sisäänkäynnin ulkopuolella. Kirjeet, joissa on
valmiina postimaksu, voi toimittaa aulapalveluun klo 13.30 mennessä ja aulapalvelu toimittaa
kirjeet postilaatikkoon. Muina aikoina vuokralainen vastaa itse oman postinsa toimittamisesta
laatikkoon. Lisäpalveluna vuokralaiset voivat ostaa postin viemisen aulapalvelusta. Postin
pakettiautomaatti lähteville ja saapuville paketeille sijaitsee Tietotalon katutason käytävällä.
Aulapalvelut ovat auki arkisin klo 7:30 – 19:00. Aulapalvelut palvelevat vuokralaisia ja vieraita
kaikissa tilavarauksiin, kulunvalvontoihin ja yleiseen informaatioon liittyvissä asioissa. He myös
vastaanottavat huoltopyyntöjä. Aulapalvelun tavoittaa sähköpostilla kampusareena@tut.fi
tarkemmat yhteystiedot liitteessä 1.

3.2

Ravintolapalvelut
Henkilöstö- ja opiskelijaravintola Reaktori sijaitsee 2. kerroksessa. Ravintolassa on kaksi eri
linjastoa, joilla tarjolla erityyppistä ruokaa. Aamiaista on tarjolla ma-pe 8.00 – 9.30 ja lounas
10-30 – 15.00 sekä iltaruokailu ma-to klo 16.00 – 18.00. Ravintolan yhteydessä on myös
kahvio, joka on avoinna ma-pe 8.00 – 19.00. Lauantaisin kahvila on avoinna klo 9.00 – 15.00
ja lounasaika on klo 11.00 – 14.00. Ravintolaa voi ilta- ja viikonloppuaikaan varata myös
muuhun käyttöön, mahdollisuudesta voi kysyä lisää ravintolapäälliköltä.
Tilavaraukset tehdään TTY:n tilavarausjärjestelmän kautta. Mikäli vuokralaisella ei ole
tunnuksia tilavarausjärjestelmään ravintola tekee varauksen omilla tunnuksillaan. Varaajan
tulee ilmoittaa toivomansa tila, varustustarve, henkilömäärä, päivämäärä ja kellon aika
(tasatunnit), yhteystiedot ja laskutusosoite tilavarausvuokraa varten. Tilavaraukset
sähköpostiste reaktori@fazer.com. Tilavarauksen voi tehdä myös aulapalveluiden kautta.
Tarjoilutilaukset ravintola Reaktoriin voi tehdä joko Tilavan kautta, tarjoilutilauslomakkeella tai
sähköpostitse. Tilava-järjestelmän osoite on https://tilava.amica.fi/tty.nsf ja tunnukset
järjestelmään saa mikko.kyllonen@fazer.com. Tarjoilutilauslomake liitteenä (löytyy myös
Tutkasta). Tarjoilutilaukset lähetetään ravintolan sähköpostiin reaktori@fazer.com. Tarjoiluja
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koskevat asiat kannattaa esittää tilaustarjoiluista vastaavalle edustustarjoilijallemme nroon
0406610199.
Lisäksi rakennuksen 1. kerroksessa toimii Taco House ja Cafe Cactus. Aukioloajat ovat ma-pe
9.00. - 18.00. Lounas on tarjolla buffet-pöydästä klo 11-15. Annoksia saa koko päivän, myös
lounasaikaan. Ravintolassa voi järjestää myös yksityistilaisuuksia. Catering toimii joustavasti
lyhyelläkin varoitusajalla.
Ravintoloiden yhteystiedot löytyvät liitteestä 1.

3.3

Toimistopalvelut
Kampusareenalla toimistopalveluja voi tiedustella Regus Korasta. Regus toimii 7-8.
kerroksissa ja yritys tarjoaa monipuolisia toimistopalveluja eri tarpeisiin.
Aulapalvelu tarjoaa lisäpalveluna postituspalveluja. Aulasta voi myös tiedustella ja varata
kokous- ja neuvottelutiloja.
Toimistopalveluiden yhteystiedot löytyvät liitteestä 1.

3.4

Siivouspalvelut
Kampusareenan siivouksesta vastaa ISS Palvelut Oy. Yhteisten tilojen siivouksesta huolehtii
kiinteistönomistaja. Vuokralaisen tulee laatia omien tilojensa osalta siivoussopimus
rakennuksessa toimivan palvelutuottajan kanssa.
Siivouksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät liitteestä 1.

3.5

Vartiointipalvelut
Kampusareenan vartioinnista huolehtii ISS Palvelut Oy. Kampusareenan vartiointi on liitetty
koko kampusalueen piirivartiointiin.
Mikäli vuokralaisella on omia toiveita vartioinnin suhteen tai vuokralainen haluaa tilata
lisävartiointia esim. jonkun tapahtuman yhteyteen, niistä voi sopia erikseen ISS Palvelut Oy:n
kanssa. Yhteyshenkilön tiedot löytyvät liitteestä 1.

3.6

Kiinteistönhoitopalvelut
Rakennuksen kiinteistöhuollosta, ulkoaluehuollosta sekä teknisestä huollosta vastaa ISS
Palvelut Oy. Kiinteistönhoidolle kuuluvat palvelupyynnöt tehdään FacilityInfo järjestelmän
kautta. Linkki järjestelmään löytyy www.kampusareena.fi sivustolta Ota Yhteyttä -osiossa.
Palvelupyynnöt voi myös välittää aulapalvelun kautta kiinteistönhoitohenkilöstölle.
Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä ISS Palveluiden 24/7 palvelunumeroon p. 0200
15500.

3.7

Muut palvelut
Kampusareenalla toimii monia eri yrityksiä, jotka tarjoavat hyvän valikoiman palveluita.
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4

HÄTÄTILANTEET JA PELASTUSSUUNNITELMA
Kiinteistöstä on tehty lainsäädännön edellyttämä pelastussuunnitelma, joka on luettavissa
nettisivustolla www.kampusareena.fi Esittely-osiossa. Jokaisen kiinteistön vakituisen käyttäjän
on hyvä tuntea pelastussuunnitelman sisältö, jotta he voivat hätätilanteessa ohjeistaa myös
kiinteistössä olevia satunnaisia käyttäjiä.
Rakennuksessa on automaattinen palonsammutusjärjestelmä (sprinkler) ja
evakuointikuulutusjärjestelmä.

4.1

Palotarkastukset ja varautuminen hätätilanteisiin
Viranomainen suorittaa palotarkastuksen kiinteistössä kerran vuodessa. Palotarkastuksen
ajankohdasta tiedotetaan vuokralaisia noin 2 viikkoa etukäteen. Mikäli vuokralaisen
huoneistossa on jotain erityistä toimintaa, tulee varata toimintaa koskevat turvallisuusasiakirjat
valmiiksi. Vuokralaisen on varmistettava omien tilojensa osalta, että ne vastaavat palo- ja
pelastusturvallisuuden vaatimuksia.
Evakuointitilanteita harjoitellaan kampusalueella säännöllisesti.

4.2

Hätäpoistumiskäynnit
Alla oleviin kuviin on merkattu vihreillä nuolilla uloskäytävät. Kokoontumispaikka sijaitsee
Obeliskin luona.
Kellarikerros:
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1. kerros:

2. kerros:
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3. kerros:
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4.-8.kerros:

5

YMPÄRISTÖ JA ENERGIA
Kohteelle on rakentamisvaiheessa haettu Breeam ympäristösertifikaattia. Breeam on
brittiläinen kiinteistöjen ympäristösertifiointijärjestelmä, joka kannustaa suunnittelu- ja
rakentamisvaiheessa energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Käyttäjällä on
mahdollisuus hakea myös omaa toimintaa ja omia tilojansa koskevaa käytönaikaista Breeamsertifikaattia.

5.1

Lämmitys ja jäähdytys
Kellarikerroksen kirjaston sekä 3.-8. kerroksen toimistotilojen lämmönjakotapana on
säteilypaneelilämmitys. Paneeleita käytetään myös tilojen jäähdytykseen. Tilojen yhtäaikainen
jäähdytys ja lämmitys on estetty. Huonejäähdytyksen ja -lämmityksen säätö tapahtuu
automaattisesti lämpötila- ja läsnäoloanturien avulla. Huonelämpötilan tavoitearvo on 21 oC ja
käyttäjä voi poikkeuttaa tavoitearvoa huoneanturin nupilla +/- 1,5 oC.
1.- 2. kerroksien (esim. liikehuoneet) lämmitys tapahtuu seinään kiinnitetyillä
lämmityspattereilla ja jäähdytyksessä käytetään ilmanvaihdon lisäksi tarvittaessa
jäähdytyskonvektoreita. Huonejäähdytyksen säätö tapahtuu automaattisesti lämpötila-anturien
avulla.
Rakennuksen talotekniikka noudattaa sisäilmaluokituksen luokkaa S2, jonka mukaan
huonelämpötilaa pidetään normaalina, jos se vaihtelee välillä 20 - 23 oC, kun ulkolämpötila on
maksimissaan 10 oC (24h keskiarvo). Kesähelteillä, kun ulkolämpötila (24h keskiarvo) on 20
oC, sisälämpötilan sallittu maksimiarvo on 27 oC. Sallimalla näin sisäilman suurempi lämpötila
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kuumimpaan vuodenaikaan saavutetaan jäähdytyksessä energiansäästöä. Ulkolämpötilan
ollessa korkea ihmiset yleensä myös pukeutuvat kevyemmin, jolloin sisätiloissakin voidaan
sallia korkeampi lämpötila.
Mikäli huonelämpötilat jatkuvasti ovat edellä mainittujen rajojen ulkopuolella (mittaus
pöytätason korkeudelta eikä aivan ulkoseinän vierestä), tulee vuokralaisen ottaa yhteyttä
kiinteistönhuoltoon (tehdä vikailmoitus).
Rakennuksen kaikissa työ- ja toimistohuoneissa ja muiden työskentely- ja opiskelutilojen
ulkoikkunat on varustettu sälekaihtimin. Sälekaihtimia käyttämällä voi vähentää kesähelteillä
tilojen ylilämpenemistä ja siten vähentää jäähdytysenergiantarvetta.
Auringonsuojauksena torniosalla toimii myös aurinkopaneelit ja auringonsuojasäleiköt, jotka
estävät kesäisin ylhäältä tulevaa auringonsäteilyä ylikuumentamasta tiloja.

5.2

Ilmastointi
Ilmanvaihtokoneet on ryhmitelty käyttöaikojen ja – tarkoitusten mukaisesti. Ilmanvaihtoa
pienennetään yöaikaan. Ilmastointikoneilla on ajastimet, joilla voi myös ilta-aikaan tehostaa
ilmanvaihtoa mahdollisten yleisötilaisuuksien yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa tilaisuuksista
tulee ilmoittaa aulapalveluille hyvissä ajoin etukäteen ennen tapahtumaa. 1. krs aulatiloja
palvelevan ilmanvaihtokoneen lisäaikakytkin sijaitsee 1. krs hissiaulan seinällä, kirjaston
kirjojenpalautusluukun yläpuolella. Siitä on mahdollisuus lisätä ilmanvaihtoa (ilta-aikaan)
1h…5h kerrallaan. Vastaavanlaiset lisäaikakytkimet ovat myös 2. krs aulassa ja
kellarikerroksessa kirjaston tiloissa.
Tiloissa, joissa on muuttuva henkilökuorma, tai tilojen käyttö ei ole jatkuvaa, käytetään
muuttuvaa, tarpeenmukaista ilmavirtaa. Tällöin kanavistot on varustettu ilmamääräsäätimillä ja
ilmanvaihtoa ohjataan ilmanlaatu-anturein rakennusautomaation ja tarpeenmukaisen
ilmanvaihtojärjestelmän toimesta.

5.3

Sähkönkulutus ja valaistus
Jokaisen vuokralaisen sähkönkulutus mitataan ja laskutus tapahtuu mittarilukemien mukaan.
Sähkömittarit ovat etäluettavia ja vuokralainen saa tiedon omasta sähkönkulutuksestaan
laskutuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä laskutetaan myös yleisten tilojen
energiankulutus tilojen jyvityksen mukaisesti vuokralaisilta.
Valomainosten sähkönkulutus mitataan yhtenä kokonaisuutena ja jyvitetään arvioitujen
tehotietojen suhteessa. LED-tekniikkaan perustuva valomainos kuluttaa vähemmän sähköä
kuin perinteiset halogeeni- tms mainokset.
Valaistus on toteutettu 14…57W loisteputkivalaisimilla. Valaisimet kytkeytyvät päälle pääosin
läsnäolotunnistimien mukaan. Osassa valaisimia on automaattinen säätö päivänvalon määrän
mukaan. Suurin osa työpisteiden valaisimista on myös himmennettävissä valaisin- tai
tilakohtaisesti. Lampun vaihto on vuokralaisen omalla kustannuksella tehtävä toimenpide,
jonka voi tilata rakennuksen kiinteistönhuollolta.
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Vedenkäyttö
Yleisissä wc-tiloissa sekä torniosan toimistojen wc-tiloissa on elektroniset hanat. Yleisö-wctiloissa on vedettömät urinaalit. Suurimmilla vedenkuluttajilla (ravintolat, kahvilat ja parturiliike)
on omat vesimittarit.
Jos vesihanaa ei saa kunnolla suljettua, vaan se jää tiputtamaan, tee vikailmoitus. Korjaamalla
vuotava hana pikaisesti, säästetään vettä.

5.5

Rakennuksen jätehuolto
Rakennukselle on laadittu jätehuoltosuunnitelma, jonka tavoitteiden mukaisesti kiinteistön
jätehuolto pyrkii toimimaan.
Jätehuollon tilat löytyvät 1.kerroksesta, kuvaan merkityltä paikalta. Jätehuollon tiloista on
jätteenlajittelupisteet seka-, paperi-, metalli-, lasi- ja pahvijätteille. Lisäksi tilassa on
biojätekylmiö.
Erikoisjätteiden keräyksestä ja poiskuljettamisesta/kierrättämisestä vastaa yritys itse omissa
tiloissaan. Erikoisjätteiden säilyttämisessä ja poiskuljettamisessa on huomioitava käyttäjä- ja
ympäristöturvallisuus. Erikoisjätteitä ovat esimerkiksi ongelmajätteet ja tietosuojamateriaali.
Käyttäjä voi vaikuttaa toiminnastaan syntyvään jätemäärään muun muassa kierrättämällä tai
tilaamalla tuotteet vain tarvittavissa määrin pakattuina.

6

TILAN KÄYTTÖ
Tilojen luovutuksen yhteydessä vuokralaisen edustajalle opastetaan tilojen tekninen käyttö.
Vuokralaiselle on luovutettu tilojen käyttöopas teknisine liitteineen. Vuokralaisen edustajan on
perehdytettävä muu oma henkilöstönsä tilojen käyttöön.
Vuokranantaja järjestää muutaman kerran vuodessa käyttäjäkokouksia, joihin kutustaan
jokaisen vuokralaisen edustaja. Käyttäjäkokouksissa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia
asioita, energiankulutuksen seurantaa ja vastataan vuokralaisilta tulleisiin kysymyksiin ja
palautteeseen.
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Tilojen siivottavuus
Vuokralainen vastaa omassa hallinnassaan olevien tilojen siivouksesta. Siivouksen voi tilata
ISS Palveluiden kautta, yhteystiedot löytyvät liitteestä 1. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että
tilat siivotaan asianmukaisesti ja eri materiaalien siivousohjeita noudattaen.
Yhteistilojen siivouksesta vastaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja palveluntuottaja toimii ISS
Palvelut Oy. Vuokralaisten velvollisuus on huolehtia siitä, että vuokralaisen oma toiminta ei
estä tilojen siivoamista siivousohjelman mukaisesti eikä aiheuta ylimääräistä vaivaa siistijöiden
toiminnalle.

6.2

Tilojen kalustus
Tilan kalustuksessa tulee huomioida, että kalusteet eivät estä talon teknisten järjestelmien
toimintaa. Ilmanvaihtokanavat ja pelastustiet tulee pitää avoinna. Korkeita kalusteita
asennettaessa ja kuljetettaessa tulee varmistua siitä, että rakennuksen sprinklerijärjestelmä
yms. katossa oleva tekniikka ei vaurioidu. Tilojen uudelleenkalustuksen tai muuttojen
yhteydessä tulee ensisijaisesti pyrkiä käyttämään olemassa olevia kalusteita.

6.3

Kunnostus- ja muutostyöt
Kunnostus- ja muutostyöt vuokralaisen tiloissa edellyttävät lupaa kampusmanageri Jyrki
Miettiseltä, jolle on toimitettava kuvaus tehtävistä muutostöistä. Lupaa edellyttää mm.
väliseinämuutokset, seinien maalaukset ja kiintokalusteasennukset sekä muutokset tai
lisäykset taloteknisiin järjestelmiin. Vuokralaisen vuokra-ajan päättyessä tilat on saatettava
muutostöitä edeltäneeseen kuntoon. Muutostöissä on pyrittävä materiaalien
uudelleenkäyttöön. Tilat on suunniteltu muuntojoustavasti; rakenteiden ja talotekniikan
muutoksien teko on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi.
Vuokralainen vastaa muutosten suunnittelusta ja toteutuksesta viranomaismääräysten
mukaisesti. Halutessaan vuokralainen voi myös pyytää kampusmanageri Jyrki Miettiseltä
tarjouksen muutostöiden suunnittelusta ja/tai toteutuksesta. Suunnitelmat on hyväksytettävä
SYKillä ennen toteutuksen aloittamista.

6.4

Opastus ja mainostus
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy vastaa rakennuksen yleisopastuksesta.
Käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus opasteisiin ja mainoksiin julkisivussa ja omien tilojensa
yhteydessä. Suurimmille vuokralaisille on varattu mahdollisuus valomainoksiin julkisivussa.
Liiketiloille on varattu mahdollisuus rakennuksen sisäpuolisiin mainosteippauksiin
sisäänkäynnin yhteydessä. Liiketilat voivat hyödyntää kisällikylttejä sekä liiketilan oven
yläpuolista tilaa. Lisäksi liiketiloille on varattu mahdollisuus tilojen sisäpuolelle sijoitettavaan
valomainokseen, joka näkyy lasiseinän läpi käytävän suuntaan.
Mainosteippauksissa tulee huomioida se, että huoneiston sisäiset lasiseinät ja lasiovet
vuokralainen voi teippauttaa haluamallaan tavalla. Huoneiston ja yleisten tilojen sekä käytävän
väliset lasiseinät vuokralainen voi teippauttaa värillisillä teipeillä 30-prosenttisesti tai
läpikuultavalla värittömällä mattakalvolla 100-prosenttisesti.
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Kaikki teippaukset, valomainokset sekä kaikki oman liiketilan ulkopuoliset mainokset kuten akyltit on hyväksytettävä etukäteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä. Tarkemmat lisätiedot on
saatavissa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä.

6.5

Tapahtumien järjestäminen
Vuokralaiset voivat järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia Kampusareenalla. Tilojen
varaamisesta tapahtumia varten voi kysellä aulapalvelusta. Kampusareenan aulaa voi myös
varata erilaisia tapahtumia ja esittelyjä varten.
Tapahtumajärjestäjä on vastuussa siitä, että tapahtumalle hankitaan kaikki tarvittavat
viranomaisluvat. Järjestäjän tulee myös huolehtia tilan siisteydestä tapahtuman yhteydessä
sekä tapahtuman jälkeen ja tarvittaessa sopia vartioinnin kanssa, mikäli tapahtumaan tarvitaan
erillistä järjestyksenvalvojaa.
Kaikista Kampusareenassa järjestettävistä tapahtumista tulee tiedottaa aulapalvelua. Mikäli
tapahtuma järjestetään vuokralaisen oman vuokratilan ulkopuolella, tulee täyttää Tapahtumailmoituskaavake ja toimittaa se Aulapalveluun. Kaavakkeen tarkoitus on huomioida tarvittavat
järjestelyt sekä mahdolliset tiedotustarpeet, jotta tapahtuma sujuisi mahdollisimman hyvin ja
jouhevasti. Tapahtumailmoituskaavake on Käyttäjäoppaan liite 2.
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KAMPUSAREENAN YHTEYSTIETOLOMAKE
Kampusmanageri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Jyrki Miettinen

040-173 0235 jyrki.miettinen@sykoy.fi

Palvelumanageri

Ovenia Oy

Maria Ouni

050-345 4545 ext-maria.ouni@sykoy.fi

Tilojen markkinointi ja vuokraus

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Jaana Hanninen

0400-414 117 jaana.hanninen@sykoy.fi

Kampusklubi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Jaana Hanninen

0400-414 117 jaana.hanninen@sykoy.fi

Verkostomanageri

TTY

Marjut Kemiläinen 040-737 2787 marjut.kemilainen@tut.fi

Vikailmoitukset ja palvelupyynnöt

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

http://www.kampusareena.fi

ARE:n asiakaspalvelukeskukseen : puh. 020 530 5700 tai lähettämällä viestin sähköpostitse: asiakaspalvelukeskus@are.fi

Aulapalvelut 7.30-16.00

TTY

050-447 8833 kampusareena@tut.fi

Aulapalvelu päivystys 16.00-19.00

TTY

040-849 0475 kampusareena@tut.fi

Siivouspalvelut

ISS Palvelut Oy

Heidi Valkolehto

040-717 0460 heidi.valkolehto@iss.fi

Turvallisuuspalvelut

ISS Palvelut Oy

Teemu Koljonen

050-598 2338 teemu.koljonen@iss.fi

Kiinteistöhuolto

Are Oy

Urpo Lindroth

urpo.lindroth@are.fi

Ulkoalueiden hoito

ISS Palvelut Oy

Terhi Mäkiselkä

terhi.makiselka@iss.fi

Talotekniset järjestelmät

Are Oy

Urpo Lindroth

urpo.lindroth@are.fi

Jätehuolto

Pirkanmaan Jätehuolto

Sari Lehtinen

050-576 6268 sari.lehtinen@pirkanmaan-jatehuolto.fi

Ravintola Reaktori, kahvila

Fazer

Katja Kulojärvi

040-661 0425 katja.kulojarvi@fazer.com

Ravintola, kahvila

Taco House ja Cafe Cactus

Reija Hämäläinen

040-525 0943 tacohouse@tacohouse.com
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TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN KAMPUSAREENALLA
Järjestäjä

Organisaatio
Jakeluosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Vastuuhenkilö
Puhelin

Tapahtuma
pvm

Sähköposti

kellonaika

henkilömäärä n.

Missä tiloissa tapahtuma järjestetään? Aulatilojen käytöstä tulee sopia yhteistyössä TTY:n kanssa.
Tapahtuman nimi ja sisältö esim. alustava ohjelma

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, että käytettävät tilat ovat luovutettaessa samassa kunnossa kuin ne olivat käyttöön
ottaessa. Mahdollisista vahingoista vastaa tapahtuman järjestänyt organisaatio. Kalustuksessa tulee huomioida, että
kulkureitit ja hätäpoistumistiet pysyvät esteettöminä.

Tarvitaanko tapahtumassa

Rakennuksen aukioloaikojen muutosta
Aulapalvelun lisäpalveluja (opastus, rakennuksen perusesittely tms.)
Turvallisuuspalveluja (vartiointi, järjestyksenvalvonta)
Ylimääräistä siivousta yleisiin tiloihin
Rakennuksen tilojen ja toiminnan laajempaa esittelyä (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
järjestää)
Jotain muuta lisäpalvelua, mitä?

Tapahtuman järjestäjä vastaa mahdollisista lisäpalveluista aiheutuvista kustannuksista.
Tarjoilutilaukset tehdään suoraan ravintolapalveluiden tuottajalle.

Hakija
Päiväys

Allekirjoitus

Hyväksyntä
Päiväys

Allekirjoitus
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Tapahtumailmoitusten käsittely

Tapahtumailmoitus toimitetaan Kampusareenan Aulapalveluun joko paikan päälle tai
sähköpostilla osoitteeseen kampusareena@tut.fi (muista allekirjoittaa ja skannata
allekirjoituksen kanssa!). Aulapalvelu hoitaa tarvittaessa tilavaraukset sekä lähettää
ilmoituksen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle käsiteltäväksi.

Lisäpalvelutilaukset

Jos ilmoituksella on esitetty lisäpalvelutarpeita, palvelumanageri ottaa yhteyttä
tapahtuman järjestäjään ja sopii palveluiden järjestämisestä yhdessä palveluntuottajan
kanssa. Mikäli järjestelyistä syntyy kustannuksia, niistä vastaa aina
tapahtumajärjestäjä!

Esittelykierrokset Kampusareenalla

Mikäli tapahtumaan halutaan mukaan yleisesittely Kampusareenan tiloista ja
toimintaperiaatteista, tämä voidaan järjestää, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista.
Rakennuksen esittelystä sovitaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kanssa. Mikäli
ilmoituksella on pyydetty tarve rakennuksen esittelylle, Suomen Yliopistokiinteistöjen
edustaja tulee olemaan yhteydessä tapahtumajärjestäjään ja sopimaan tarkemmista
yksityiskohdista.
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