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Rakennuksen käyttäjäopas 

1 JOHDANTO 

Tämä rakennuksen käyttöopas on laadittu opastamaan Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) 
käyttäjiä Linnanmaan kampuksen tilojen jokapäiväisessä toiminnassa. Oppaan tarkoituksena on 
lisätä käyttäjien tietoisuutta rakennuksen ominaisuuksista, tilojen käytöstä sekä ekotehokkaasta 
toimintamallista, mikä alentaa rakennuksen käyttökustannuksia sekä ympäristöhaittoja. 

Linnanmaan kampuksen tiloihin sijoittuu Oulun ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian, 
Tekniikan ja luonnonvara-alan, Kulttuurin ja Liiketalouden yksikön ja Ammatillisen 
opettajakorkeakoulun opetus-, laboratorio- ja työtiloja sekä hallinnon tiloja. Lisäksi kampuksella 
on eri palveluiden henkilöstöä. Eri puolille kampusta sijoittuvista tiloista on yhteys Linnanmaan 
kampuksen muihin osiin sekä väylälle, joka on koko kampusalueen läpi kulkeva käytävä. 

Tilojen peruskorjauksen suunnittelussa on pyritty muuntojoustavuuteen, kestävään kehitykseen 
ja energia- sekä ympäristöystävällisyyteen BREEAM-järjestelmän mukaisesti. 

Koko Oamk Linnanmaa rakennushanke toteutettiin vaiheistetusti kuudessa osassa. Hankkeen 
rakennustyöt ajoittuivat vuosille 2018 - 2020. 

2 KOHTEEN ESITTELY 

Linnanmaan kampuksen Oamkin tilat sijaitsevat Linnanmaan kaupunginosassa 
katuosoitteessa on Yliopistokatu 9, 90570 Oulu. 

2.1 Rakennuksen arkkitehtuuri 

Oamkin tilat ovat osa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) omistamaa Linnanmaan kampusta 
ja sijaitsevat eri rakennusvaiheissa (RV3, RV4, RV5 ja RV7) rakennetuissa tiloissa, jotka 
valmistuneet vuosina 1977, 1980, 1983 ja 1992 yliopiston käyttöön. 

Koko kampusalue on rakennettu yhteensä kymmenessä vaiheessa vuosien 1976 - 2004 aikana. 
Vanhimmat rakennusvaiheet 1 - 4 muodostivat valmistuessaan Suomen ja Pohjoismaiden 
suurimman elementtitekniikalla toteutetun julkisen rakennuskohteen. Jokainen vaihe kuvastaa 
oman aikakautensa arkkitehtuuria ja kampuskokonaisuus on arkkitehtitoimisto Kari Virran 
(myöhemmin Virta-Palaste-Leinonen Arkkitehdit Oy) suunnittelema. 

Oamkin käyttöön peruskorjatut tilat on suunniteltu monikäyttöisyyden periaatteella uusien 
toimintatapojen mukaisesti, huomioiden kuitenkin laboratoriotilojen edellyttämät erityistilat sekä 
nykyaikaisten opetustilojen vaatimukset. Henkilöstön työtilat koostuvat vetäytymistiloista, 
toimistoista ja avotiloista. Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on käytössä keittiövarustellut lounge-tilat 
taukotiloina. 

Rakennuksen sisäolosuhteiden miellyttävyyteen on suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota. 
Hyvä akustiikka luo viihtyisän ääniympäristön, sisälasiseinät ja eri rakennusosien alkuperäistä 
arkkitehtuuria kunnioittavat ikkunat välittävät valoa ulkoa sisälle ja tilasta toiseen. 
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2.2 Tilavaraukset 

Tilojen varaukset tehdään Oamkin tilojen osalta omissa varausjärjestelmissä. 

Varattavien tilojen tilavaraukset pystyy tarkistamaan tilojen ovenpielinäytöistä. 
 

2.3 Rakennuksen aukioloajat 

Rakennus on avoinna arkisin klo 7.30–20.00 Oamkin henkilökunnalle sekä opiskelijoille ja 
asiakkaille. Tilat ovat käytettävissä kulkutunnisteilla aukioloajan ulkopuolella. 

Kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita kahvioineen sekä kampuksen pohjoisosan 
tilojen lähellä käyttäjiä palvelee Subway ravintola ja Unirestan Campusshop. 

2.4 Sisäänkäynnit 

Oamkin pääsisäänkäynti C sijaitsee Kirjatorilla kampuksen pohjoispuolella. Sisäänkäynnit eri 
toimintojen, palveluiden ja yksiköiden tiloihin on esitetty kampuskartassa 
(oamk_yleinen_pohjakuva_linnanmaan_kampus_a4_170820.pdf). Lisäksi kampuskartassa on 
esitetty eri toimintojen sijoittuminen kampuksella. 

1. kerroksen sisäänkäynnit ovat pääosin esteettömiä ja sisäänkäynnit C ja C5 on varustettu 
ovenavauspainikkein. Henkilökunnan työajanleimauslaitteet on asennettu porrashuoneiden A8 
ja A9 läheisyyteen sekä Kirjatorin sisäänkäyntien lähelle Väylälle. Myös kampuksen pohjoisosan 
sisäänkäynnit on varustettu työajanleimauslaitteilla. 

2.5 Kokous ja ohjausryhmätilat 

Kokoustilat sijaitsevat pääosin 2. ja 3. kerroksissa. Kokoustila Maininki sijaitsee kolmannessa 
kerroksessa 7B-siivessä. Ohjausryhmätiloja on sijoitettu runsaasti eri alueiden toimintojen 
yhteyteen ja suurin osa niistä on opettajien varattavissa, mutta osa on myös opiskelijoiden 
varattavissa. 

2.6 Opetus- ja projektityötilat 

Oppimisympäristöön kuuluu muunneltavia tiloja suurille ja pienille ryhmille. Projektioppimistiloja 
on kehitetty vastaamaan oppimisen ja opettamisen tarpeita. Oppimisympäristöt tukevat 
oppimisen ja opetuksen koko kirjoa muodollisesta epämuodolliseen.  

Oppimisympäristöt ovat monikäyttöisiä ja osa niistä on jaettavissa. Musiikin, tanssin ja 
viestinnän erikoistiloja on erityisesti ensimmäisessä kerroksessa 7ABEF-siivissä. Poiju ja Jolla 
ovat musiikin ja tanssin esiintymistiloja, jotka sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa 7A- ja 7B-
siivissä. Poiju on akustisen musiikin ryhmäopetustila, jota käytetään muun muassa 
kamarimusiikin opetukseen, muuhun musiikin ryhmäopetukseen ja pienimuotoisiin 
konsertteihin. Jolla on vahvistetun musiikin ryhmäopetustila, ja siellä on pääasiassa 
bändiopetusta, musiikkiteknologian opetusta, taltiointien tekemistä ja pienimuotoisia keikkoja. 
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Projektityötilat on tarkoitettu erityisesti opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä varten. Suurin osa 
niistä on vapaasti käytettävissä, mutta joitakin tiloja on laitettu järjestelmiin varattavaksi. 
Niitäkin voi vapaasti hyödyntää, jos tilat ovat vapaana. 

Auditorio Valkama (5D201) ja Poiju (7A102) ovat varustettu induktiosilmukoilla, joiden 
kuuluvuuskartat ovat liitetty tilojen seiniin. Kuulolaitetta käyttävä henkilö pystyy 
kuuluvuuskartan avulla valitsemaan paikan tilasta, jossa induktiosilmukan signaali toimii 
parhaiten. 

2.7 Laboratoriotilat 

Hybridilaboratoriotilat sijaitsevat 1. kerroksessa 5AB-siivissä. Tilat koostuvat kuudesta erillisestä 
alueesta, joiden yhteinen pinta-ala on noin 1100 m2. Nämä alueet muodostavat 
ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisen laboratoriokokonaisuuden. Hybridilaboratorion 
käyttäjinä ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto sekä yhteistyösopimuksin 
elinkeinoelämä. Sen keskeisiä oppimisympäristöjä ovat nykyisten laboratorioiden lisäksi uusi 
sisäinen lämpö- ja kylmäenergiaverkko sekä älysähköverkko. Nämä verkot palvelevat sekä 
opetus- että tutkimuskäyttöä. 

Auto- ja työkonetekniikan laboratorio, ovi F5, ja Rakennuslaboratorio 
(www.oamk.fi/fi/palvelut/kehitysalustat/rakennuslaboratorio), ovi U4, sijaitsevat erillisissä 
rakennusosissa kampuksen länsi- ja itäsivuilla. Rakennuslaboratorio tarjoaa kattavasti 
rakennusalan tutkimus- ja testauspalveluita rakennusalalla toimiville yrityksille, yhteisöille ja 
yksityishenkilöille. Näitä ovat esimerkiksi betonitestaus, kuntotutkimukset, päällystutkimukset ja 
rakennusfysikaaliset mittaukset. 

2.8 Henkilöstön tilat 

Henkilöstön työtilat sijaitsevat pääosin alueiden ylemmissä kerroksissa, mutta lisäksi toisessa 
kerroksessa 7CD-siivissä on henkilöstön tiloja. Työympäristö on toimintalähtöinen ja 
monitilallinen. Suunnittelua on ohjannut vyöhykkeinen ajattelu – kohtaamisen vyöhykkeiltä voi 
vetäytyä peremmälle hiljaisemmille vyöhykkeille, joissa on helppo keskittyä yksilötyöskentelyyn. 

2.9 Taukotilat 

Oamkin tiloista löytyy useita taukotiloja henkilöstölle ja opiskelijoille. Ne ovat viihtyisiä ja tukevat 
monimuotoisen sisustuksen avulla sekä kohtaamista että omaa hengähdystaukoa. Taukotilat on 
varustettu jääkaapein, mikroin, astianpesukonein sekä kahviautomaatein. 

2.10 Wc:t, pukuhuoneet ja peseytymistilat 

Wc:t ovat kerroksissa 1–3 ja ne on sijoitettu siipiin lähelle pääkäytävää. Jokaisessa kerroksessa 
on myös inva-wc. 

Henkilöstölle ja opiskelijoille on varattu eri alueiden ensimmäisistä kerroksista pukuhuonetilat, 
joissa on lukittavat pukukaapit. Lähes jokaisesta pukuhuonetilasta tai niiden läheisyydestä 
löytyvät suihku- ja wc-tilat. 
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2.11 Varastohuoneet 

Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön käyttöön on varattu erillisiä varastotiloja kerroksiin 1 - 
3, joiden käytöstä henkilöstö on sopinut keskenään. 

Varastointiin ei tule käyttää muita kuin varastointitarkoitukseen varattuja tiloja. 

2.12 Siivoustilat 

Kerroksista 1. - 3. on 5A-siivestä varattu siivoustila, joista ensimmäisen kerroksen tila 5A106 on 
varustettu pesukoneliitännällä. Kampuksen pohjoisosassa on 1. kerroksessa 7E-siivessä 
siivouskeskus, joka on varustettu pesukonein. Kaikki alueiden siivoustilat ovat kampuksen 
siivouspalveluntuottajan käytössä. 

2.13 Hissit 

5AB-alueilla on kaksi henkilöhissiä, jotka liikkuvat kerrosten 1 - 3 välillä. Hissit sijaitsevat 
pääkäytävällä porraskäytävien A8 ja A9 vieressä. 7AB-alueilla on myös kaksi hissiä, jotka 
sijaitsevat väylän varrella ja liikkuvat kerrosten 1 - 3 välillä. 

2.14 Tupakointi 

Linnanmaan kampus on savuton. Tupakointi alueella on kielletty. 

2.15 Pysäköinti ja liikenne 

Pysäköinti 

Kampuksen länsipuolella sijaitsevan Biologintien varrella sekä pohjoispuolella Kaitoväylän 
varrella olevat pysäköintialueet ovat maksullisen pysäköinnin alueita ja ne on jaettu alueen eri 
toimijoiden kesken. Pysäköintiä varten tulee henkilöstön ja opiskelijoiden tehdä sopimus 
pysäköintipalveluntuottajan kanssa.   Pysäköintialueet sisältävät sekä kylmiä- että 
lämmitystolpallisia autopaikkoja. 

Polkupyörille on varattu teline- ja katoksellisia paikkoja sisäänkäyntien läheisyydestä. 

Bussit 

Paikallisbussiliikenteen vuoroja menee Linnanmaan kampuksen läheisyydestä ohi runsaasti. 

Aikataulut ja reitit löytyvät osoitteesta: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut 

Taksit ja saattoliikenne 

Linnamaan kampuksella on useita taksitolppia, joista lähin (nro 2) sijaistee Kirjatorilla. Kirjatorilta 
on esteetön kulkureitti piha-alueen sisäänkäynneille. Lisäksi taksi ja esimerkiksi saattoliikenne 
on mahdollista toteuttaa myös muiden sisäänkäyntien läheisyyteen.  
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3 RAKENNUKSEN PALVELUT 

3.1 Vahtimestarit ja avainpalvelut 

Oamkin tila- ja avaintenhallinnasta vastaa Janne Jokilehto, Hallintorakennus HR301. 
- Yhteystiedot: janne.jokilehto@oulu.fi p. 050 356 7306 

Oulun yliopiston virastomestaripalvelut löytyvät kampusalueen keskusaulasta sekä kirjasto 
Pegasuksen vieressä sijaitsevasta infopisteestä  
- Yhteystiedot: aulapalvelut@oulu.fi p. 029 448 3007   
 
Virastomestarit vastaavat myös avaintenhallinnasta ja kulkuoikeuksista. 

3.2 Ravintolapalvelut 

Linnanmaan kampuksella toimii useita lounasravintoloita sekä muita ravintoloita, joista lähimmät 
sijaitsevat 5A-D tilojen lähellä Väylän varrella ensimmäisessä kerroksessa. Ravintoloiden 
yhteystiedot ja aukioloajat ravintoloiden sivuilta:  

- Juveneksen ravintolat (www.juvenes.fi/oulu) 
- Campus Shop, Uniresta (www.uniresta.fi/campus-shop.html) 
- Kastari, Uniresta (www.uniresta.fi/ lounasravintolat/kaikki-ravintolat/kastari) 
- Subway, Linnanmaa (www.subway.fi/fi/ravintolat/oulu/oulu-linnanmaa) 
 
Kahvila Messi sijaitsee toisessa kerroksessa 7A-siivessä. 5D-siivessä sijaitsee Sluuppi-kauppa, 
josta voi ostaa mm. Oamkin huppareita. 

3.3 Toimistotarvike- ja aulapalvelut 

Toimistotarvikkeita on saatavilla tilasta 7A230. 

Oulun yliopiston aulapalvelut sijaitsevat Linnanmaan kampuksen keskusaulassa sekä 
Pegasus-kirjaston viereisellä infopisteellä. 

3.4 Siivouspalvelut 

Siivouspalveluista vastaavat Linnanmaan kampuksella Oamkin ja yliopiston tiloissa ISS Palvelut 
Oy. 

Pintojen siivouksen tasossa noudatetaan toimijoiden omaa vaatimustasoa. 

3.5 Vartiointipalvelut 

Kiinteistö ja sen ympäristö ovat Oulun yliopiston vartiointipalvelujen piirissä Oulun yliopiston ja 
Oulun ammattikorkeakoulun yhteisten sopimusten mukaisesti. 
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3.6 Vikailmoitukset 

Vikailmoitukset tehdään kiinteistön huoltokirjan, Buildercom (BEM), kautta. Vikailmoitusten 
tekoa varten on seuraavat ohjeet: 

Kaikkien korjaustoimenpiteiden ilmoitukset tulee tehdä huoltokirjan kautta. Myös kiireisesti esim. 
puhelimitse tehdyt ilmoitukset tulee viedä jälkikäteen BEM-järjestelmään.  

Sisäilmahaitaksi luokiteltavat palvelupyynnöt saa tehdä järjestelmään vain Oamkin tai Oulun 
yliopiston Kampuspalveluiden tilayhdyshenkilö. Ennen haittailmoituksen tekemistä tiloissa on 
suoritettava ennakkotarkastelu tilan puhtauden ja käyttäjän oman toiminnan aiheuttamista 
mahdollisista olosuhdehaitoista. 

Janne Jokilehto (janne.jokilehto@oulu.fi) vastaa vikailmoitusten viemisestä BEM-järjestelmään.   

3.7 Kiinteistönhoitopalvelut 

Rakennuksen kiinteistöhuollosta ja ulkoaluehuollosta vastaa ISS Palvelut Oy. 

Järjestelmien ja materiaalien huolto-ohjeet huoltohenkilökunnalle löytyvät sähköisestä 
huoltokirjasta ja kohteessa olevista paperikopiona toimitetuista kansioista. 

Oamkin omien erillisjärjestelmien huollosta vastaa järjestelmän laitetoimittaja tai Oamk itse 
sopimustensa mukaisesti.  

 

4 HÄTÄTILANTEET JA PELASTUSSUUNNITELMA 

Kiinteistöön on laadittu pelastussuunnitelma. Talon vakituisen käyttäjän on hyvä tuntea 
pelastussuunnitelman sisältö, jotta he voivat hätätilanteissa opastaa myös kiinteistön satunaisia 
käyttäjiä. 

Pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta: https://syk.pelastussuunnitelma.fi/oamk-linnanmaa/ 

4.1 Palotarkastukset ja varautuminen hätätilanteisiin 

Viranomaisen ohjeellinen palotarkastusten väli korkeakoulurakennuksille on 4 vuotta. 
Tarkastuksissa tulee varautua myös rakennuksen toimintaa koskevien asiakirjojen esittämiseen, 
kuten pelastussuunnitelmaan. Käyttäjän tulee varmistua, että tiloissa toiminta vastaa palo- ja 
pelastusturvallisuuden vaatimuksia esimerkiksi paloilmaisinten käyttöön liittyen tai 
poistumisteiden vapaana säilyttämiseen. 

Evakuointiharjoituksia järjestetään käyttäjän työjärjestyksen mukaan. 
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4.2 Väestönsuoja 

Kriisitilanteessa, säteilyonnettomuuden tai myrkkyvuodon sattuessa tai muissa vastaavissa 
tilanteissa hakeudutaan 1. kerroksissa sijaitseviin väestönsuojiin, jotka sijaitsevat 5B-, 5D- ja 
7CD-alueilla. 

Väestönsuojat on varustettu lakisääteisillä varusteilla. 

Normaaliajan käyttöön väestön suojat on lukuun ottamatta 5D-aluetta varustettu sosiaalitiloiksi, 
joiden varusteet tulee kriisitilannekäyttöönoton yhteydessä purkaa pois. 

4.3 Hätäpoistumiskäynnit ja sammuttimet 

Pelastussuunnitelmassa on esitetty hätäpoistumisreitit sekä sammutuskalusto. 
Kokoontumispaikat sijaitsevat pysäköintialueilla. 

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 Breeam-
sertifikaattia. 

Rakennuksen LVI-suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena ja järjestelmävalintojen lähtökohtana 
ovat olleet elinkaariedullisuus, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. 

Rakennuksen tavoite-energialuokka on D.  

Rakennuksen energialuokkaan ja energian säästöön vaikuttavia tekijöitä: 

 Rakennuksen jäähdytys hoidetaan ensisijaisesti passiivisin keinoin rakenteilla ja 
arkkitehtuurilla. 

 Tilakohtaisesti määriteltyjä sisäilmatavoitteita palvelevat järjestelmät on valittu tarkkaan. 

 Kohteen ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys on toteutettu mahdollisimman 
matalalämpöisellä järjestelmällä. Järjestelmä perustuu energiavirtojen kierrättämiseen 
ja hyödyntämiseen, mikä vähentää ostoenergian käyttöä. 

 Huoneiden ikkunat on varustettu käsikäyttöisillä sälekaihtimilla, joilla voidaan vaikuttaa 
jäähdytystarpeeseen pitämällä verhoja kiinni aurinkoisella hellesäällä.  

5.1 Lämmitys ja jäähdytys  

Rakennuksen pääasiallinen lämmitystapa on patterilämmitys. Pääsisäänkäyntien 
tuulikaapeissa on pattereiden lisäksi kiertoilmapuhaltimet.   

Rakennuksen lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan taloautomaatiojärjestelmän kautta, mikä pitää 
huonelämpötilan säädetyssä arvossa huonesäätimen anturin mittaamien olosuhteiden 
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mukaisesti. Anturit mittaavat lämpötilaa ja osa antureista mittaa hiilidioksidipitoisuutta. Tiloissa 
missä ei ole jäähdytystä lämpötilaa, voidaan säätää patteritermostaatin avulla. 

Rakennuksen talotekniikka noudattaa sisäilmaluokituksen luokkaa S2, jonka mukaan 
huonelämpötilaa pidetään normaalina, jos se vaihtelee välillä 20…23 oC. Kesähelteillä, kun 
ulkolämpötila (24 h keskiarvo) on 20 oC, sisälämpötilan sallittu maksimiarvo on 27 oC. Sallimalla 
näin sisäilman suurempi lämpötila kuumimpaan vuodenaikaan, saavutetaan jäähdytyksessä 
energiansäästöä. Ulkolämpötilan ollessa korkea, ihmiset yleensä myös pukeutuvat kevyemmin, 
jolloin sisätiloissakin voidaan sallia korkeampi lämpötila. 

Rakennuksen tarvitsema lämpöenergia tuotetaan kaukolämmöllä. 

Rakennuksen tuloilma jäähdytetään pääosin ilmastointikoneiden jäähdytyspattereilla. 
Lisäjäähdytystä tarvitsevien tilojen jäähdytys hoidetaan jäähdytyspalkkien avulla ja 
vesikiertoisilla kasettipattereilla. 

Rakennuksen tarvitsema jäähdytys tuotetaan vedenjäähdytyskoneilla.  

Mikäli huonelämpötilat jatkuvasti ovat edellä mainittujen rajojen ulkopuolella (mittaus pöytätason 
korkeudelta eikä aivan ulkoseinän vierestä), tulee vuokralaisen ottaa yhteyttä 
kiinteistönhuoltoon.  

Lämmönsäädin 

Huoneiden lämpötilansäätöä ohjataan automaatiojärjestelmällä ja termostaattisilla 
patteriventtiileillä. Jäähdytyspalkeilla varustettujen huoneiden alakattojen otsapintoihin 
asennettujen lämmön säätimien mittausarvojen perusteella ohjataan huoneiden lämpötiloja. 
Rakennusautomaation perusasetusarvona talvisin 21 ⁰C ja kesäisin 23 ⁰C. 

Rakennusvaiheella 5   

Jäähdytettyjen työhuoneiden ja toimistotilojen lämmityksen ohjaus tapahtuu 
automaatiojärjestelmän kautta. Automaatiojärjestelmän käytöstä vastaa kiinteistönhuolto. 
Toisen kerroksen laboratoriotilassa A220 on huonesäädin, jolla käyttäjä pystyy säätämään 
huoneen lämpötilan asetusarvoja +/-2 ⁰C. Tilan lisäjäähdytys toteutetaan kasettikonvektoreilla.  

Rakennusvaiheella 7  

Jäähdytettyjen työhuoneiden ja toimistotilojen lämmityksen ohjaus tapahtuu 
automaatiojärjestelmän kautta.  Käyttäjä pystyy muuttamaan huonelämpötilan asetusarvoa +/-
2 ⁰C tiloissa, joissa olosuhdeanturiin on integroitu huonelämpötilan muuttamisen mahdollisuus. 
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Kuva 1. Olosuhdeanturi ja huonelämpötilasäädin. 

5.2 Ilmastointi 

Rakennus on varustettu kokonaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneet 
on ryhmitelty käyttöaikojen ja- tarkoitusten mukaisesti, kaiken kaikkiaan rakennuksen 
ilmanvaihdon palvelualueet jakautuvat käyttötarkoitusten ja rakennusosien mukaisesti useaan 
eri osaan.  Tuloilma otetaan rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneiden seiniin sijoitetuista 
raitisilmasäleiköistä, joista ilma johdetaan raitisilmakammion kautta tuloilmakoneille. Tuloilma 
suodatetaan tehokkaasti ja ilmanvaihtolaitoksen puhtauteen on kiinnitetty erityistä huomioita. 
Jäteilma johdetaan ulos ilmanvaihtokonehuoneen katolle sijoitetuista ulospuhallushajottimista. 

Työskentely, opetus- ja kokoustilojen ilmavirtaa säädetään automaattisesti ilman laadun 
(hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan) mukaan. Muissa tiloissa ilmavirta on vakio.  

Kohdepoistolle on asetettu oma käyttökytkin. Laitteessa on merkkivalot, jotka ilmaisevat, 
kuinka pitkäksi ajaksi ilmanvaihto on käynnistetty. 

 

 

   

 

 

 

Kuva 2. Kohdepoiston käyttökytkin. 

Yhdellä painalluksella käynnistetään erillispoistoilmanvaihto tunniksi, kahdella painalluksella 
kahdeksi tunniksi ja niin edelleen aina viiteen tuntiin asti. Laitteessa on merkkivalot, jotka 
ilmaisevat, kuinka pitkäksi ajaksi ilmanvaihto on käynnistetty. Poistoilmanvaihto pysäytetään 
painamalla painiketta niin monta kertaa, että kaikki merkkivalot sammuvat.  
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Sisätilojen ovien auki pidolla on vain vähäinen vaikutus ilmanvaihtoon, muut ovet on varustettu 
ovensulkijoilla. Ikkunoita ei ole tarkoitettu tuuletuskäyttöön.  

Rakennusvaiheen 5 käyttökytkimillä ja kohdepoistoilla varustetut tilat ja käyttöohjeet on esitetty 
liitteessä 1. 

Rakennusvaihe 7 

Jollassa (7B126) ja Cross Media Studiossa (7B129) tarkkaamotiloihin on asetettu 
ilmamääräsäätimien ohjauskytkimet, joilla tilojen ilmanvaihtoa voidaan pienentää ja äänitasoa 
laskea. 

 

Kuva 3. IV-vaimennus painike tarkkaamotilat (Jolla ja Cross Media Studio). 

Rakennusvaiheen 7E ja F-siiven soiton- ja laulunopetustilat on varustettu kostutuksella. 
Automaatiojärjestelmä pitää talvisin huonelämpötilan kostutuksen asetusarvossa. 
Asetusarvoksi on asetettu 40 %. Soiton ja laulunopetustiloja ei ole varustettu kuivauksella, joten 
kesäisin kosteuspitoisuutta ei voi automatiikalla ohjata. 

Rakennusvaiheen 3 (rakennuslaboratorio) käyttökytkimillä ja kohdepoistoilla varustetut tilat ja 
käyttöohjeet on esitetty liitteessä 2. 

5.3 Sähkönkulutus ja valaistus 

Luokkatilojen, avoimien oppimisympäristöjen, toimisto- ja neuvottelutilojen sekä aula- ja 
käytävätilojen ohjaukset perustuvat tiloittain liike- ja läsnäolotunnistukseen ja osalla tiloja 
paikallisiin tilanneohjauksiin. 

Rakennuksen poistumisreitit ovat varustettu turvavalaistuksella, joka syttyy automaattisesti 
sähkökatkon aikana. Merkkivalaistus on päällä jatkuvasti. 

Painonappeilla ohjattavaan valaistukseen on ohjelmoitu valmiiksi valaistustiloja, jotka ovat 
merkitty ohjauspainikkeiden viereen. 
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Kuva 4. Painike KNX 4-osainen. 

Painikkeiden käyttö: 

- +/- Painike: Valot päälle ja pois 
- 70 %: Painike säätää valaistuksen tason 70 %:iin maksimi arvosta. 
- 30 %: Painike säätää valaistuksen tason 30 %:iin maksimi arvosta. 
- + painike pidettynä pohjassa: Säätää valaistuksen tasoa voimakkaammalle 
- - painike pidettynä pohjassa: Säätää valaistuksen tasoa himmeämmälle 

 
WC- tilojen sekä muiden pienten tilojen valot syttyvät läsnäolotunnistimilla. 

Ulkovalaistusta ohjataan taloautomaatiolla siten, että taloautomaatio tunnistaa ulkovalon 
valoisuusanturin avulla. 

Keittiöiden pistorasiat ovat kellokytkimillä aikaohjattuja. 

 

Kuva 5. Kellokytkin. 

Kellokytkimen asteikolla pystytään määrittämään, montako minuuttia keittiön pistorasiat ovat 
jännitteisiä. Kellokytkimen mennessä nollaan, pistorasioista ei tule sähköä. 

Energiamittarit ovat etäluettavia. Mittausten seurantaa ja tallennusta hallinnoi Granlund.  
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5.4 Vedenkäyttö 

Rakennuksessa on tavanomaiset kylmän ja lämpimän käyttöveden verkostot, lämpimän 
käyttöveden kiertoverkosto sekä jäte- ja sadevesiviemäriverkostot 

Yleisissä tiloissa käytetään hanoja, jotka kuluttavat vähän vettä. WC-istuimet ovat vähän vettä 
kuluttavia kaksoishuuhtelupainikkeella varustettuja istuimia.  

Kiinteistönhoidon tulee huomioida vesijärjestelmien huollossa veden hyvän laadun säilyttäminen 
huolto-ohjelman mukaisin puhdistustoimenpitein ja huolehtimalla, että lämpimän veden 
lämpötila pysyy Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti +55 - 60 asteisena. 
Lämpimän veden kiertovesijohdon avulla säilytetään jatkuvasti lämpimän käyttöveden 
käyttölämpötila. Tällä tavoin mm. legionella-riski pidetään hallinnassa. 

5.5 Rakennuksen jätehuolto 

Tilojen toimisto- ja monitoimihuoneissa on omat lajitteluastiat toimistokeräyspaperille ja 
keräyspaperille sekä energiajätteelle. Henkilöstön vastuulla on lajitella jätteet lajitteluastioihin, 
josta siivoojat kuljettavat jätteet ulkona, pysäköintialueen vastaisella reunalla sijaitsevalle 
jätepisteelle. 

Taukotiloissa on lajitteluastiat energiajätteelle, biojätteelle, keräyslasille, keräysmetallille ja 
keräyskartongille. Jätteet tulee lajitella lajikkeittain. 

Jätteen määrän vähentämiseen käyttäjä voi vaikuttaa kierrättämällä materiaaleja ja tilaamalla 
tuotteita tarpeenmukaisissa määrin pakattuina. Paperijätteen määrän syntyyn voidaan vaikuttaa 
hyödyntämällä sähköisiä näyttölaitteita mahdollisimman paljon ja välttämällä tulosteiden 
käyttöä. 

Mahdollisten erikoisjätteiden osalta tulee jätteen aiheuttajan huolehtia materiaalikohtaisesti 
asianmukaisesta ja turvallisesta jätteen hävittämisestä. 

6 TILAN KÄYTTÖ 

6.1 Tilojen siivottavuus 

Vuokralainen vastaa omassa hallinnassaan olevien tilojen siivouksesta. Vuokralaisen tulee 
huolehtia siitä, että tilat siivotaan asianmukaisesti ja eri materiaalien siivousohjeita noudattaen.   

Vuokralaisten velvollisuus on huolehtia siitä, että vuokralaisen oma toiminta ei estä tilojen 
siivoamista siivousohjelman mukaisesti eikä aiheuta ylimääräistä vaivaa siistijöiden toiminnalle. 
Tilojen käyttäjien tulee säilyttää ja varastoida tavaraa vain sovituissa paikoissa, jotta 
siivoustoimet eivät vaikeudu lattioilla ja väärissä paikoissa olevien tavaroiden vuoksi ja ettei pöly 
pääsisi kertymään tiloihin. Lattiat on syytä pitää vapaana tavaroista. Erityisesti 
tekstiilimattotilojen imurisiivousta varten on huomioitava lattioiden pitäminen vapaana. 
Siivouspalvelu siivoaa vain vapaita tasopintoja, eikä siirtele tasopinnoilla olevia esineitä tai 
papereita.  
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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 
pinnat, pinnoilla tai katossa roikkuva tekniikka ei vaurioidu. Tarvittaessa siirtoreitillä 
vaurioitumiselle alttiita lattia, seinä ja ovipintoja tulee suojata vaurioitumista vastaan. 

Tilojen käyttäjämäärän tai käyttötarkoituksen muuttuessa tulee varmistaa, että tilassa on uuden 
käytön edellyttämä riittävä ilmanvaihto. 

Kiinteistöön ei saa tuoda käytettyjä kalusteita tai laitteita sisäilmaongelmaisista tiloista. Käytetyt 
kalusteet tulee puhdistaa Suomen Yliopistokiinteistöjen ohjeiden mukaisesti ennen kiinteistöön 
siirtämistä. 

6.3  Kunnostus- ja muutostyöt 

Kunnostus- ja muutostyöt vuokralaisen tiloissa edellyttävät lupaa kampusmanagerilta (Reijo 
Karhu, ext-reijo.karhu@sykoy.fi). Kampusmanagerille 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. 

Vuokralainen vastaa muutosten suunnittelusta ja toteutuksesta viranomaismääräysten 
mukaisesti. Halutessaan vuokralainen voi myös pyytää kampusmanagerilta tarjouksen 
muutostöiden suunnittelusta ja/tai toteutuksesta. Suunnitelmat on hyväksytettävä SYKillä ennen 
toteutuksen aloittamista. 

6.4 Uusiokäyttö 

Uudelleen käytettäviä materiaaleja tilamuutosten yhteydessä ovat järjestelmäväliseinät ja 
alakattorungot ja levyt. 

6.5 Opastus ja mainostus 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy vastaa rakennuksen yleisopastuksesta. 

Kaikki teippaukset, valomainokset sekä kaikki omien tilojen ulkopuoliset mainokset kuten a-kyltit 
on hyväksytettävä etukäteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä. Tarkemmat lisätiedot on 
saatavissa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampusmanagerilta Reijo Karhulta (ext-
reijo.karhu@sykoy.fi). 

6.6 Koulutus 

Kiinteistön laitteista ja järjestelmistä on annettu käyttökoulutus henkilöstön edustajille. 
Koulutettujen henkilöiden tehtävänä on opastaa muita talon käyttäjiä järjestelmien ja laitteiden 
toimintaan. 



 KÄYTTÄJÄOPAS 
 

 
 8.1.2021  17 / 17 
 

Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere etunimi.sukunimi@sykoy.fi 
PL 310, 33101 Tampere www.sykoy.fi 
Puhelin 0207 424 010 
Y-tunnus 22686373  

6.7 Tapahtumien järjestäminen 

Vuokralaiset voivat järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tilojen varaamisesta tapahtumia 
varten voi tiedustella Kampuspalveluista Janne Jokilehdolta. 

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 tiloissa järjestettävistä tapahtumista tulee tiedottaa vahtimestareita sekä 
kampusmanageria.  

 
LIITTEET 
 
LIITE 1 Ohjeet tilojen käyttäjille rakennusvaihe 5  
LIITE 2 Ohjeet tilojen käyttäjille rakennusvaihe 3 (rakennuslaboratorio) 
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Salmela Olli 

 

   
  

  

  

 

 TOTEUSVAIHE 1 
  
 
  
 

OHJEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE 

 
 
Linnanmaan kampus Toteutusvaihe 1, Pohjoinen 
 

Tilat, joissa olosuhdeanturiin on integroitu huonelämpötilan asetusarvon poikkeutus mahdollisuus, pystyy 
käyttäjä muuttamaan huonelämpötilan asetusarvoa ±2°C. Toteutusvaiheella 1 on poikkeutus/muuttaa 
mahdollisuus vain tilassa A220. Huonelämpötila-anturin/säätimen manuaali esitetty tämän asiakirjan liitteenä.  

 

Käsikytkimien avulla käyttäjä pystyy käynnistämään kohdepoistoja tai tehostamaan ilmanvaihtoa käsikytkimeen 
asetetun viiveen ajan (1…5h). Käsikytkimen manuaali esitetty tämän asiakirjan liitteenä. 

- Laboratorio 5A102: käsikytkin avaa peltimoottorit tehostus asentoon. 

- Print. laboratorio 5A220, huuva: käsikytkin avaa peltimoottorit tehostus asentoon. 

- Juotospisteet 5B201, kohdepoistot: Käsikytkimellä käynnistetään kohdepoistojen poistoilmapuhallin ja 
avataan ko. käsikytkintä vastaava peltimoottori. 

- Juotospisteet 5B203 ja 5B205, kohdepoistot: Käsikytkimellä käynnistetään kohdepoistojen 
poistoilmapuhallin ja avataan ko. käsikytkintä vastaava peltimoottori. 

 
 
 

Heikki
Konekirjoitusteksti
LIITE 1
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Touchscreen Operation (cont.) 

Adjusting the Temperature (when allowed)

Press the “+” 

button to 

increase 

temperature.

Touch 

anywhere 

on the 

screen.

Turn off LED to 

conserve power.

Temperature displayed
Setpoint displayed

Press the Enter button to confirm.

Note: Waiting 6 seconds without 

activity cancels the operation. The 

user is returned to the home screen 

with no changes made.

Press the 

“+” button 

again, once 

for each full 

degree F,  

or once for 

each half  

degree C.

Screen returns 

to default after  

6 seconds of 

inactivity or if 

the Enter 

button is 

pressed.

Temperature is 

achieved. The 

backlight and LED 

are off. The arrow 

and setpoint are 

removed.

While the unit is 

waiting for the MPX 

to change mode 

color, the setpoint will 

show user feedback. 

The screen returns to 

white each time the 

user takes action and 

the unit waits for the 

MPX to return to the 

correct mode.

The home screen 

illuminates red. The 

up arrow indicates 

temperature direction 

and the setpoint is 

displayed. Allow a 

3-second minimum 

delay before updating 

the color. The screen 

will illuminate blue to 

indicate a decrease 

in temperature.
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Tekniset tiedot: 
Syöttö 24 Vac/dc tai 230 Vac 
Relelähtö 250 Vac, 8 A res. 
Ajan valinta  
 LAP 1 12…60 min (12 min askeleet) 
 LAP 5 1…5 h (1 h askeleet) 
 LAP 10 2…10 h (2 h askeleet) 
Epätarkkuus < ± 10 s/h 
Merkkivalojen toiminta  
 Liittimet 7 ja 8 oikosuljettu vihreä valo 
 Liittimet 7 ja 8 auki vilkkuva vihreä valo 
Kotelointi valkea muovi, IP20 
Asennus uppo- tai pinta-asennus 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
Tilausohje:  
Tyyppi Tuotenumero Kuvaus 
LAP 1 1185025 12 min…60 min (rajoitettavissa 

12…36 minuuttiin) 
LAP 5 1185020 1…5 tuntia (rajoitettavissa 

1…3 tuntiin) 
LAP 10 1185021 2…10 tuntia (rajoitettavissa 

2…6 tuntiin) 

LAP 1, LAP 5 JA LAP 10 - LISÄAIKAPAINIKKEET 

5-portaiset LAP-lisäaikapainikkeet mahdollistavat 
energiaa säästävän ja helpon valaistuksen-, 
lämmityksen- tai ilmanvaihdon ohjauksen. 
Poikkeuksellisista työajoista johtuen voi tehostettu 
ilmanvaihto olla tarpeen myös normaalin käyttöajan 
ulkopuolella. Ajastimella voidaan ohjata suoraan 
esimerkiksi ilmanvaihtokoneen kontaktoria. 

Ajastin käynnistetään painamalla painiketta. Lyhyet 
painallukset kasvattavat päälläoloaikaa askel 
askeleelta. Pitkä painallus (>3 s) sammuttaa 
ajastimen. Suurinta mahdollista päälläoloaikaa voidaan 
rajoittaa käyttöönoton yhteydessä. 

Liittimiä 7 ja 8 voidaan käyttää potentiaalivapaana 
kosketintulona. Kun kosketintulo on suljettu, 
merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti. Kun kosketintulo 
on auki, merkkivalot vilkkuvat. 

HUOM: Tehdasasetuksena liittimet 7 ja 8 ovat 
oikosuljettu piirilevyllä. Leikkaa piirilevyn liitos auki 
tarvittaessa. 

HUOM: Liittimiä 7 ja 8 ei ole galvaanisesti erotettu 
syöttöjännitteestä. 

Päälläoloajan rajoittaminen 

Jumpperit Suurin päälläoloaika 
1 2 3 LAP 1 LAP 5 LAP 10 

      60 min 5 h 10 h 
      12 min 1 h 2 h 
      24 min 2 h 4 h 
      36 min 3 h 6 h 

Kytkentä 

 
 

Potentiaalivapaan koskettimen aktivointi: 

 

Laite on direktiivien 2006/95/EY ja 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) ja EN61000-6-2 (Immunity). 
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TOTEUSVAIHE 5

OHJEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE

Linnanmaan kampus Toteutusvaihe 5, Itäosa

Tilat, joissa olosuhdeanturiin on integroitu huonelämpötilan asetusarvon poikkeutus mahdollisuus, pystyy
käyttäjä muuttamaan huonelämpötilan asetusarvoa ±2°C. Toteutusvaiheella 1 on poikkeutus/muuttaa
mahdollisuus vain tilassa A220. Huonelämpötila-anturin/säätimen manuaali esitetty tämän asiakirjan liitteenä.

Käsikytkimien avulla käyttäjä pystyy käynnistämään kohdepoistoja käsikytkimeen asetetun viiveen ajan (1…5h).
Käsikytkimen manuaali esitetty tämän asiakirjan liitteenä.

- Rakennuslaboratorio 3101: käsikytkin käynnistää kohdepoiston poistoilmapuhaltimen.

- Rakennuslaboratorio 3101a: Käsikytkimet käynnistävät ko. kohdepoiston poistoilmapuhaltimen ja avaa
kohdepoistoa vastaavan peltimoottorin.

- Rakennuslaboratorio 3101a: Vetokaappien käsikytkimet käynnistävät ko. kohdepoiston
poistoilmapuhaltimen ja avaa ilmamääräsäätimet maksimi-asentoon.

- Laitetila 3106: Käsikytkin käynnistää kohdepoiston poistoilmapuhaltimen ja avaa poistoilmapuhallinta
vastaavan peltimoottorin.

- Laitetila 3104: Käsikytkin käynnistää kohdepoiston poistoilmapuhaltimen.

- Laitetila 3109a: Käsikytkin käynnistää kohdepoiston poistoilmapuhaltimen ja avaa poistoilmapuhallinta
vastaavan peltimoottorin.

- Laitetila 3110: käsikytkin käynnistää kohdepoiston poistoilmapuhaltimen ja avaa kohdepoistoa vastaavan
peltimoottorin.

- Laitetila 3110: käsikytkin käynnistää huuvan poistoilmapuhaltimen.

Heikki
Konekirjoitusteksti
LIITE 2
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