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Kohde sijaitsee Rovaniemellä osoitteessa Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi. F-talo
sijaitsee Lapin yliopiston pääkampuksella. Pääkampuksen toimitilat omistaa Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy ja Lapin yliopisto toimii tiloissa vuokralaisena. Pääkampusalueen
F-talossa toimii Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta.

Lapin yliopiston F-talossa on suoritettu korjauksia vuosien 2013 – 2015 aikana perustuen
mittaviin ja perusteellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä niissä havaittujen puutteiden
poistamiseen. Korjausten tavoitteena on ollut toiminnallisesti ja teknisesti sekä
sisäilmastoltaan terveellinen rakennus käyttäjien tarpeisiin.
Rakennuksessa tullaan suorittamaan myös pitkäaikaista seurantaa olosuhteiden
toiminnan varmistamiseksi.

2. RAKENNUKSEN ESITTELY
2.1

Rakennuksen aukioloajat

Yliopiston normaalit aukioloajat:
Maanantai - perjantai
Lauantai

klo 7.30 – 19.15

klo 8.30 – 14.30 (tarvittaessa avoinna klo 8.00)

Sunnuntaisin ja arkipyhinä yliopisto on suljettu.

Kesän aukioloajat voit tarkastaa yliopiston verkkosivuilta:

www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Yhteystiedot

Yliopisto vastaa tilojen kulunvalvonnasta ja siihen liittyvien avainten / kulkuoikeuksien
luovuttamisesta ja myöntämisestä käyttäjien, opiskelijoiden ja vierailijoiden käyttöön.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella yliopiston hankinta-/tilapalveluilta sekä
virastomestareilta.

2.2

Ravintolapalvelut ym. muut palvelut

F-talossa toimii Amica-ravintola Petronella jonka palveluihin kuuluu mm. kahvila-,
lounas- ja kokouspalvelut.
Ravintola on avoinna:

Ma-Pe klo

7.45–22.00

Lounas klo 10.30–14.00

Poikkeavat aukioloajat, ruokalistat ym. tietoa löytyy täältä: www.amica.fi/petronella
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Yliopisto vastaa tilojen siivouksesta.
Siivouspalvelut hoitaa SOL Oy

Yhteyshenkilö Lapin yliopistolla:

Hanne Alajoutsijärvi, hanne.alajoutsijarvi@ulapland.fi, p. 040 484 4070

2.4

Vartiointipalvelut

Yliopisto vastaa tilojen vartioinnista.

Vartiointipalvelut hoitaa Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy.

Päivystysnumero: 016 - 320 2500, hälytykset ja kiertovartiointi on aktiivinen aina
yliopiston kiinnioloaikana.

2.5

Kulunhallinta

Yliopisto vastaa tilojen kulunvalvonnasta ja siihen liittyvien avainten / kulkuoikeuksien
luovuttamisesta ja myöntämisestä käyttäjien, opiskelijoiden ja vierailijoiden käyttöön.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella yliopiston hankinta-/tilapalveluilta sekä
virastomestareilta.

2.6

Kiinteistönhoitopalvelut

Suomen Yliopistokiinteistöt vastaa kiinteistönhoitopalveluista ja sitä hoitaa ISS Palvelut
Oy.
Kiinteistötekniikan mahdollisista vioista / toimintahäiriöistä menee suoraan hälytys
kiinteistöhuollon päivystykseen josta ohjataan korjaaja paikalle.

Kaikki mahdolliset kiinteistöön tai sen laitteisiin havaitut viat tulee ilmoittaa
palvelupyyntönä Facilityinfoon nettipalvelulomakkeella:
www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Toimitilat/Palvelupyynnot

2.7

Turvallisuus, pelastussuunnitelma

Lapin yliopistolle on laadittu turva- ja kriisinhallintaopas:

www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Turvallisuus-ja-kriisinhallinta,
joka
löytyy yliopiston verkkosivuilta. Sivuilla esitellään toimintatavat, joita yliopistolla tulee
noudattaa erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.
Jokaisen kiinteistön vakituisen käyttäjän on hyvä tuntea turva- ja kriisinhallintaoppaan
sisältö, jotta he voivat hätätilanteessa ohjeistaa myös kiinteistössä olevia satunnaisia
käyttäjiä.
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Kiinteistön hälytyksen alkaessa soida, on jokaisen poistuttava rakennuksesta
hätäpoistumisteitä käyttäen. (ellei ole etukäteen ilmoitettu hälytyksen koekäytöstä tms.)
 Kartta poistumisteistä ja kokoontumispaikoista on tämän oppaan liitteenä 2

Toimimalla yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti voimme taata turvallisen työ- ja
opiskeluympäristön kaikille yliopistossamme sekä suojata yliopiston ympäristön ja
omaisuuden erilaisten vaarojen varalta.

Erityisen tärkeää on, että muistat ilmoittaa havaitsemistasi onnettomuus-, vaara- ja
kriisitilanteista välittömästi yliopiston kriisiryhmälle ja turvallisuusorganisaatiolle.
Jokainen yliopistolainen on vastuussa yhteisestä turvallisuudesta ja velvollinen
toimimaan erilaisissa kriisitilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella yliopiston turvallisuusorganisaatiolta.

2.8

Pysäköinti, autot ja polkupyörät

Kiinteistön ympärillä on merkatut autojen pysäköintipaikat jotka ovat vapaassa käytössä
kaikille kiinteistössä työskenteleville, opiskelijoille ja asioiville. Lisäksi Yliopistokadun
toisella puolella on yliopistolle varattu pysäköintialue.
 Kartta Lapin yliopiston pysäköintipaikoista on tämän oppaan liitteenä 3

Lämmitystolppapaikat
on
varattu
talviaika
1.11.–15.4
Lämmitystolppapaikkojen varaukset hoitaa Lapin yliopisto.

välisen

ajan.

Pysäköinti muille, kuin merkatuille paikoille on ehdottomasti kielletty, kiinteistön huollon
ja pelastusteiden toimivuuden varmistamiseksi.
Polkupyöriä tulee säilyttää vain pyörätelineissä, jotka löytyvät rakennuksen etupuolelta.

3. YMPÄRISTÖASIAT
3.1

Rakennuksen energiatehokkuusluokka ja tavoitteet

Pääkampuksen energiatehokkuusluokka on C.

Rakennuksen energiahallinnassa tavoitteena on kehittää rakennuksen energiatehokkuutta
jatkuvasti pitkäjänteisellä toiminnalla huomioiden sisäympäristön olosuhteet.

3.2

Rakennuksen jätehuolto ja tavoitteet

Rakennuksen jätehuollosta vastaa Lassila & Tikanoja Oyj

Ravintolassa ja työsaleissa on käytössä jätteiden lajittelu.

Jätehuoltoa kehitetään SYK:n valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.
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4. RAKENNUKSEN SUUNNITELLUT OLOSUHTEET
4.1

Suunniteltu sisäilmaluokka ja olosuhdetavoitteet

Korjauksilla
ja
huolellisella
loppusiivouksella
on
tiloissa
saavutettu
sisäilmastoluokituksen laatutaso S2 eli hyvä sisäilmasto. Tilat on tarkoitettu opetus- ja
toimistotiloiksi ja kunkin tilan toiminnan tulee vastata suunniteltua käyttötarkoitusta.
Tilojen sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa esiinny häiritseviä hajuja. Hyvän sisäilmaston
laatutason mukaisesti kohteessa on käyttötarkoituksen mukaan säädetty koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Lämpötila on viihtyisä noin +20…23 °C, eikä vetoa
yleensä esiinny. Ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden
käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusominaisuudet.

4.2

Ilmanvaihdon toiminta-ajat

ilmanvaihdon toiminta-ajat määräytyvät yliopiston toiminnan mukaan ja muina aikoina
järjestelmä on 30 % teholla.

4.3

Ilmanvaihdon tilakohtainen ohjaus mahdollisuus

Aikaohjelman ulkopuolella tilojen ilmanvaihtokojeet voidaan käynnistää määräajaksi 100
%:n ilmamääräteholle käsikytkimistä.
Vetokaapit ja muut kohdepoistot käynnistetään määräajoiksi niiden käsikytkimistä.
Vetokaapin tai kohdepoiston käynnistyessä, käynnistyy myös tuloilman tehostus kyseisessä
tilassa.

Videostudiotilassa ilmanvaihto voidaan käsikytkimestä säätää määräajaksi minimiilmamääräteholle, jos tilan äänitasot sen vaativat, esim. äänitystilanne.
Tarkemmat ohjeistukset kytkinten käyttöön löytyvät kytkinten välittömästä läheisyydestä.
 Huonekohtaisen lämpötilan säädön ohjeet ovat tämän oppaan liitteenä 1

5. TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE SUUNNATUT TALOTEKNIIKKA OHJEISTUKSET
5.1

Tilan olosuhteisiin liittyvä ohjeistus, ilmanvaihto ja lämmitys

Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on suunniteltu ja toteutettu tilojen
käyttötarkoitusta vastaavaksi. Ilmanvaihdon toimintaa ohjataan pääsääntöisesti
rakennusautomaatiojärjestelmän avulla. Ilmanvaihto on toiminnassa käyttäjien
määrittelemänä käyttöaikana rakennusautomaation ohjaamana. Käyttöajan ulkopuolella
työskennellessä ilmanvaihto on käynnistettävä erillisestä kytkimestä, jolloin
ilmanvaihdon käyntiaikaa saadaan jatkettu.
Ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileitä ei saa tukkia. Kalustesijoitteluilla,
kattoripustuksilla tai sermeillä ei saa estää ilman vapaata kiertoa huonetilassa.
Ilmanvaihtoventtiilien suuntauksia saa suorittaa vain kiinteistöhuoltohenkilöstö.
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Ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan siten, että tarvetta ikkunoiden kautta tapahtuvaan
tuulettamiseen ei pitäisi syntyä. Mikäli työskentelytilan ilmanvaihto- tai lämpöolosuhteet
eivät ole sopivat ja tarvetta tilojen tuulettamiseen syntyy, on hyvä olla yhteydessä
kiinteistöhuoltohenkilökuntaan, jotta ilmanvaihtoa voidaan tarvittaessa säätää
vastaamaan paremmin tilojen käyttöä.
Lämmityspattereiden termostaatteja ja irtoantureita sekä itse pattereita ei saa peittää
kalusteilla tai verhoilla. Myös esim. ATK-laitteiden puhaltimien ilmavirta on suunnattava
pois patteritermostaateista. Näin turvataan lämmön jakautuminen tasaisesti ja hallitusti.

Ikkunoista aiheutuvan vedontunteen vähentämiseksi joidenkin tilojen ikkunoiden
yläpuolelle on asennettu säteilylämmittimet, jotka toimivat automaattisesti.
Tilaan ei saa tuoda omaa sähkölämmitintä, ilmankostutinta eikä jäähdytintä ilman
kiinteistönomistajan lupaa.
Mikäli työskentelytilan ilmanvaihto- tai lämpöolosuhteet eivät ole sopivat:
 Lisäohjeita
ja
opastusta
kiinteistöhuoltohenkilöstöltä.

5.2

voi

tiedustella

kampusmanagerilta

sekä

Valaistus

Huonetilojen valaistusohjaukset on toteutettu seuraavasti:
Luokkahuoneet, luentosalit:

Huonetiloissa on läsnäolotunnistimet, jotka antavat valaistukselle ”käyttöluvan”. Kun
huonetila tyhjenee, valot sammuvat tunnistimen ohjaamana 10 min. kuluttua.

Tilojen valaistus on jaettu yleensä kolmeen osaan ja niitä käytetään ohjauspainikkeilla
(valokatkaisija). Lyhyt painallus: valot syttyvät/sammuvat. Pitkä painallus: valot
kirkastuvat/himmenevät.

Toimistot, työhuoneet: Huonetilaan asennettu läsnäolotunnistin antaa valaistukselle
”käyttöluvan” ja sammuttaa valot 10 min. kuluttua huoneesta poistuttaessa. Valaistuksen
käsiohjaus tapahtuu valaisimeen asennetusta vetonarukytkimestä.
WC:t, varastot ym. pienet huonetilat:

Valaistusohjaus liiketunnistimella, joka sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti.
Käytävät:

Puolet käytävävaloista ohjataan kiinteistöautomaatiolla.

Valot ovat päällä ulko-ovien lukkojen ollessa aukiohjattuna, normaali työpäivinä klo 06.00 –
21.00. Toinen puoli käytävävaloista toimii liiketunnistinohjauksella.
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Kiinteistöautomaatio ohjaa osavalaistusta noudattaen käytävien valaistusohjausaikoja.
Muu valaistus ohjataan käsin valaistustarpeiden mukaan (kiinteistönhoitaja).
Auditoriot:

Valaistusohjaus käsin tai AV-logiikan ohjaamana.
Ulkovalot:

Ulkovaloja ohjataan kiinteistöautomaatiolla, hämäräohjaus.

6. TILAN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ OHJEISTUS
6.1

Kalustusohjeistus

Kalusteet, huonekalut
Uudet kalusteet ja huonekalut tulee tuulettaa muualla siten, että niistä peräisin olevat
hajut haihtuvat ennen kalusteiden tuomista tiloihin.
Tilaan voi tuoda vain sellaisia kalusteita ja huonekaluja, jotka ovat puhtaita tai
puhdistettu ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa kalusteet ja huonekalut tulee puhdistaa
ennen tiloihin tuomista. Näin varmistetaan, että sisäilmaolosuhteita ei kuormiteta
turhaan.

 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella kampusmanagerilta sekä yliopiston hankinta/tilapalveluilta.

Irtaimisto
Tilaan voi tuoda vain sellaisia tarvikkeita, esineitä, tekstiilejä tai muuta irtaimistoa, jotka
ovat puhtaita tai puhdistettu ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa irtaimisto tulee
puhdistaa ennen tiloihin tuomista. Näin varmistetaan, että sisäilmaolosuhteita ei
kuormiteta turhaan.

 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella kampusmanagerilta sekä yliopiston hankinta/tilapalveluilta.

Irtaimiston kiinnittäminen rakenteisiin
Mikäli tulee tarve kiinnittää tarvikkeita, esineitä, tekstiilejä tai muuta irtaimistoa
rakennuksen lattia-, seinä- tai kattopintoihin, tulee olla aina yhteydessä
kiinteistöhuoltohenkilökuntaan. Omatoiminen ruuvien, ripustuskoukkujen tms.
kiinnittäminen rakenteisiin on ehdottomasti kielletty, koska toimilla voidaan aiheuttaa
vaurioita esimerkiksi rakenteisiin tehtyihin tiivistyskorjauksiin.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella kiinteistöhuoltohenkilöstöltä.
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Sisä- ja huonekasvit
Sisä- ja huonekasveja saa tuoda tiloihin ainoastaan kiinteistönomistajan luvalla. Asiasta
tulee aina keskustella kiinteistönomistajan edustajan kanssa.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella kampusmanagerilta.

6.2

Siivottavuuteen liittyvä ohjeistus

Käyttäjän tulee pitää huonetilan lattia-, pöytä- ja muut pinnat siivottavina, jotta
huoneiden puhtaanapito saadaan toteutettua siivousohjelman mukaisesti. Tämä
tarkoittaa mm. sitä, että johdot nostetaan pois lattialta, pinnoilla ja työtasoilla on
mahdollisimman vähän tavaroita, irtomattoja ei käytetä.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella kampusmanagerilta sekä siivoushenkilöstöltä.

6.3

Tilassa suoritettavaan toimintaan liittyvä ohjeistus

Käyttäjien tulee noudattaa toimissaan erityistä huolellisuutta työtiloissa, joissa
käsitellään ja työstetään pölyäviä materiaaleja, vettä ja kemikaaleja. Tilojen käytössä on
otettava huomioon, että tilojen kalusteita ja varusteita käytetään niille soveltuvalla tavalla
eikä tilojen pintamateriaaleja tai talotekniikkaa kuormiteta tarpeettomasti.
 Lisäohjeita
ja
opastusta
kiinteistöhuoltohenkilöstöltä.

voi

tiedustella

kampusmanagerilta

sekä

7. PALVELU- TAI VIKAILMOITUKSET
7.1

Toimintaohjeistus FI järjestelmä

Havaituista puutteista ja toimintahäiriöistä tulee tehdä
huoltokirjaan liittyvän palvelupyyntöjärjestelmän kautta.

ilmoitus

FacilityInfo–

Palvelupyyntöjärjestelmän nettilomake löytyy yliopiston verkkosivuilta:
 www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Toimitilat/Palvelupyynnot
 Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

7.2

Kiireellisissä palvelupyynnöissä voi soittaa:
 ISS Palvelukeskus, P. 0200 15500

IT-järjestelmät

Henkilökunnan IT-palvelupiste tukee ja opastaa Lapin yliopiston henkilökuntaa ITpalveluiden tehtäväalaan kuuluvissa palveluissa.
Henkilökunta lähettää yhteen
palveluosoitteeseen (servicedesk@ulapland.fi) kaikki IT-palveluiden tehtäväalaan
kuuluvien palveluiden kysymykset. Tehtävät jaetaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla
palvelupisteen asiantuntijoiden ratkaistavaksi.
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Opiskelijoiden Helpdesk (helpdesk@ulapland.fi) vastaa Lapin yliopiston opiskelijoiden
IT-tuesta ja neuvonnasta. Helpdesk auttaa opiskelijoiden käyttäjätunnusasioissa,
tietojärjestelmän tukipyynnöissä, lisenssi- ja ohjelmistoasioissa sekä yleisissä
käyttötukiasioissa. Lisäksi Helpdesk hoitaa videoneuvottelu- ja AV- tukipyyntöjä, jos AVtuki ei ole käytettävissä.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella IT-palvelupisteestä.

7.3

AV- ja telejärjestelmät

AV-palvelut vastaavat Lapin yliopiston salien ja luokkien kuvan- ja äänentoistosta,
etäneuvotteluista sekä av-hankinnoista. Telepalvelut vastaavat Lapin yliopiston
mobiililaitteista ja laitteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Henkilökunta lähettää yhteen
palveluosoitteeseen (servicedesk@ulapland.fi) kaikki AV- ja telepalveluiden tehtäväalaan
kuuluvat kysymykset. Tehtävät jaetaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla
palvelupisteen asiantuntijoiden ratkaistavaksi.
 Lisäohjeita ja opastusta voi tiedustella IT-palvelupisteestä.

8. ORGANISAATIOT, YHTEYSTIEDOT
8.1

Suomen yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, www.sykoy.fi, PL 310, 33101 Tampere

Kampusmanageri Taavi Viitala, taavi.viitala@iss.fi, p. 0400 188 484 tai Juha Aavikko,
juha.aavikko@iss.fi, p. 0400 698 070

8.2

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto, www.ulapland.fi, PL 122, 96101 Rovaniemi

Kiinteistö- ja hankintapalvelut, tila@ulapland.fi, p. 040 821 4343

Henkilökunnan IT-palvelupiste, servicedesk@ulapland.fi, p. 040 4844 333
IT-palveluiden toimisto, atk.toimisto@ulapland.fi, p. 040 4844 482
Opiskelijoiden Helpdesk, helpdesk@ulapland.fi, p. 040 484 4488

Ylivirastomestari Heikki Aakkonen, heikki.aakkonen@ulapland.fi, p. 0400 449 835

8.3

Kiinteistöhuolto > palvelu - ja vikailmoitukset

Palvelupyyntöjärjestelmä FacilityInfo:

www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Toimitilat/Palvelupyynnot
Kiireelliset palvelupyynnöt puhelimella: ISS Palvelukeskus, p. 0200 15500
Uimalankatu1, 5. krs., 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi
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Kartta poistumisteistä ja kokoontumispaikoista
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ROOM TEMPERATURE CONTROL

HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

NORMALLY THE ROOM TEMPERATURE
IS SET TO THE AUTOMATION SYSTEM.

NORMAALISTI LÄMPÖTILAN ASETUSARVO ON MÄÄRITELTY AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN.

IF YOU WANT TO CONTROL ROOMSPECIFIC TEMPERATURE, IT CAN BE
DONE WITH THE SWITCH BELOW.

MIKÄLI LÄMPÖTILAA HALUTAAN SÄÄTÄÄ
HUONEKOHTAISESTI, ONNISTUU SE
SEURAAVALLA KYTKIMELLÄ.

ROOM TEMPERATURE CONTROL

HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

1) THE ROOM TEMPERATURE
SET POINT IS CONTROLLED VIA BUILDING
AUTOMATION SYSTEM
WHEN THE SWITCH IS POSITIONED ACCORDING TO
THE PICTURE.

1) KUVAN MUKAISESSA
ASENNOSSA HUONELÄMPÖTILA SÄÄTYY RAKENNUSAUTOMAATIOON ASETETUN ASETUSARVON
MUKAISESTI.

2) IF YOU WANT THE ROOM
TEMPERATURE SET POINT
TO BE HIGHER (WARMER),
TURN THE SWITCH TO +
SIGN DIRECTION.

2) MIKÄLI HALUAT HUONELÄMPÖTILA-ASETUSARVOA
LÄMPIMÄMMÄKSI, KÄÄNNÄ
KYTKINTÄ + -MERKIN
SUUNTAAN.

3) IF YOU WANT THE ROOM
TEMPERATURE SET POINT
TO BE LOWER (COOLER), TURN THE SWITCH
TO – SIGN DIRECTION.

TURNING THE SWITCH BACK TO THE POSITION
SHOWN IN THE PICTURE RETURNS THE ROOM
TEMPERATURE SET POINT CONTROL BACK TO
BUILDING AUTOMATION SYSTEM.

3) MIKÄLI HALUAT HUONELÄMPÖTILA-ASETUSARVOA
VIILEÄMMÄKSI, KÄÄNNÄ KYTKINTÄ – -MERKIN
SUUNTAAN.

KYTKIMEN PALAUTUS KUVAN MUKAISEEN
ASENTOON PALAUTTAA HUONELÄMPÖTILAN
ASETUSARVON RAKENNUSAUTOMAATION MUKAISEKSI.

