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OPISKELIJAN KULKUOHJE  
 
Porin yliopistokeskuksen läsnä olevana opiskelijana saat sähköavaimen lainasopimusta vastaan käyttöösi henkilökohtaisen sähköavaimen. 
Lunastaessasi sähköavaimen hyväksyt allekirjoituksellasi sähköavaimen käyttöön liittyvät säännöt ja maksut. Sääntöjen 
rikkomisesta voi lisäksi seurata sähköavaimen kulkuoikeuksien päättyminen. 

 
Yliopistokeskuksessa on käytössä tallentava kameravalvonta. Kulunvalvontajärjestelmään on määritelty sähköavaimen haltijan 
kulkuoikeudet. Sinulla on kulkuoikeus niihin tiloihin, joihin sähkö-avaimesi sinut päästää. Ulko-ovien avaamiseen tarvitset lisäksi 
tunnusluvun, jonka näppäilet numeronäppäimistölle näytettyäsi sähköavainta ensin mustalle lukijalaitteelle. 

 
Kulunvalvontajärjestelmä tekee automaattisesti hälytyksen hälytyskeskukseen kulkuoikeuksien vastaisesta kulkemisesta. Hälytyksestä 
seuraa vartijan tekemä maksullinen hälytyskäynti, joka veloitetaan hälytyksen aiheuttajalta (ks. maksut jäljempänä). Lisäopastusta 
kulkemiseen saat tarvittaessa palvelukeskuksesta.  

 

Milloin ja mihin pääset kulkemaan? 
 

Sähköavaimella pääset sisään tiloihin ja kulkemaan tiloihin, 
joihin sinulle on määritelty kulkuoikeus. Opiskelijat pääset 
kulkemaan yleisissä opiskelijatiloissa joka päivä klo 6.30 - 
24.00. Iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijatiloihin pääset 
pääovista, Pohjoisranta 11C -ovesta tai pihan ja 
kauppakeskuksen puoleisista ovista, joiden vieressä on 
numeronäppäimistö. 

 
Yleisiä opiskelijatiloja ovat: 

- 1. ja 2. kerroksen käytävät ja wc:t (pääaulan portaissa 
kulku kielletty klo 20.30-7.00 välisenä aikana) 

- H120 Pointerin toimisto 
- kaikki oman yksikön atk-luokat ovat käytettävissäsi klo 

6.30 - 20.30, kun tilaa ei ole varattu opetukseen tai 
muuhun käyttöön 

 
 
Lisäksi yliopistoyksiköt ovat antaneet kulkuoikeuden, joka päivä 
omiin tiloihinsa seuraavasti: 

- Porin yliopistokeskuksen kirjastoon ja kirjaston 
ryhmätyötilaan sisäänpääsy 24/7. 

- Tampereen yliopiston opiskelijat voivat käyttää klo 
6.30 - 24.00 atk-luokkaa 112, 

- Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat atk-
luokkaa 113 ja 

- Turun yliopiston KTMT-opiskelijat voivat liikkua 24 
h/vrk yksikön 2. kerroksen tiloissa. Kulku tiloihin klo 
24.00 - 06.30 tapahtuu vain sisäpihan ja 
kauppakeskuksen puoleisista ulko-ovista. 

Kulje näin! 

 
Kulkeminen tiloissa on helppoa, kun käytät lukituissa ulko- ja väliovissa aina sähköavainta. Ovi on lukittu, jos sen harmaa kahva ei väänny. 
Jos lukitussa ovessa tai sen pielessä ei ole mustaa lukijalaitetta, ovesta ei saa kulkea lainkaan, kun se on lukittu. Ovissa olevia vihreitä tai 
kirkkaita suojakupuja ei saa rikkoa tai poistaa, eikä ovea saa avata pienestä vääntimestä (useimmiten suojakuvun alla) muulloin 
kuin hätätilanteessa.  

 
Muista! Mikäli jatkat työskentelyä yliopistokeskuksen tiloissa klo 21.00 jälkeen, sinun tulee tehdä uudelleenkirjautuminen klo 
20.30-21.00 välisenä aikana, kaikkina päivinä - myös viikonloppuisin.  

 
Uudelleenkirjaus tapahtuu poistumalla porraskäytävään (tai ulos) ja kirjautumalla uudelleen sisään. HUOM! Atk-luokan tai muun 
tilan ovella tapahtuva uudelleenkirjaus ei riitä. Ellet kirjaudu uudelleen, aiheutat maksullisen hälytyksen. Jos tulet tiloihin klo 20.30 
jälkeen, uudelleenkirjausta ei tarvita.  
 
 

Käyttö vain 
hätätapauksessa! 

Aiheuttaa hälytyksen! 1. 
 
 
2. 

Kulje näin: 
1) Näytä sähköavainta 
mustaan lukijalaitteeseen 
riittävän läheltä, jolloin 
lukko aukeaa hetkeksi. 
(vihreä valo oikeuttaa 
kulkemiseen ko. ovesta, 
punaisella valon syttyessä 
sinulla ei ole kulkuoikeutta) 
 - Ulko-ovilla näppäilet 
lisäksi numeronäppäimis-
tölle tunnusluvun, minkä 
jälkeen lukko aukeaa. 
2) Avaa ovi vääntämällä 
oven kahvasta. 
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Avainten käyttöön liittyvät säännöt ja maksut 
 
Mistä saat avaimen? 
 
Käy täyttämässä ja lähettämässä nettisivuilla (http://www.ucpori.fi/kulkuohje) uuden avaimen anomus 
-lomake (tarkistamme tiedot/opinto-oikeuden opintotoimistosta). Avain tehdään sinulle valmiiksi 
kahden työpäivän aikana. (Huom! lukuvuoden alkaessa saattaa olla kiirettä, joten varaudu pitempiin 
toimitusaikoihin) Nouda avain pääaulassa olevasta neuvonnasta ja allekirjoita sähköavaimen lainasopimus. Avainta noutaessasi sinulla 
tulee olla mukanasi hyväksyttävä henkilöllisyystodistus sekä läsnäolotarralla varustettu opiskelijakortti tai muu läsnäolotodistus. Avaimesta 
ei peritä panttimaksua, mutta palauttamattomasta avaimesta sitoudut ja hyväksyt maksamaan 100€/kpl käsittelymaksun. 
 
Avaimen voimassaolo ja palauttaminen  
 
Avain on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Avaimen voimassaolo päättyy, mikäli et ano avaimeesi lisäaikaa. Avaimen lisäaikaa anotaan 
nettilomakkeella (http://www.ucpori.fi/kulkuohje) vuosittain 4.9. mennessä.  

 
Avaimen katoaminen 
 
Jos avaimesi katoaa, sinun pitää ilmoittaa asiasta välittömästi neuvontaan sähköpostitse (palvelukeskus@ucpori.fi) tai soittaa työpäivinä 
palvelunumeroon 044 790 0079 

 
Vastuu avaimen käytöstä on sinulla siihen asti, kunnes olet ilmoittanut avaimen katoamisesta. Kadonneen avaimen tilalle voit tarvittaessa 
anoa uuden avaimen. Kadonneesta avaimesta peritään 40 € käsittelymaksu. 
 
Sähköavaimen palauttaminen 
 
Sähköavain palautetaan henkilökohtaisesti Palvelukeskukseen/neuvontaan. Huomioithan, että mikäli palautat avaimen muulla tavoin (esim. 
postilaatikkoon tai postitse) teet tämän omalla vastuullasi. Palautumattomista sähköavaimista laskutetaan 4.9. jälkeen 100€ (sis. alv.) 
käsittelymaksu. 
 
Muut avainten käyttöön liittyvät säännöt 
 
1) Avaimet ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa tilapäisestikään luovuttaa toisen käyttöön.  
2) Ovien sulkeutumista ei saa estää esimerkiksi laittamalla oven väliin tavaroita. 
3) Jokainen henkilö kulkee tiloihin ja tiloista pois omalla sähköavaimellaan 
4) Henkilöitä ei saa päästää yliopistokeskuksen tiloihin ulko-ovien ollessa lukittuina. 
5) Jos tuot tiloihin ystäväsi, joka ei kulje omalla sähköavaimella, teidän pitää liikkua tiloissa yhdessä. 
- Huomioithan, että leimaamalla/oven aukaisemalla aktivoit hälytyksen tilaan, josta olet tulossa ja vastaavasti poistat hälytykset 
tilasta johon olet siirtymässä! 
6) Poistuessasi tiloista iltaisin ja viikonloppuisin käytä aina sähköavainta sekä väliovissa että ulko-ovella. Varmista, että ulko-ovet 
sulkeutuvat kulkiessasi, jotta ulkopuoliset eivät pääse tiloihin. 
7) Pääaulan portaiden käyttö on kiellettyä öisin ma-pe klo 20.30–7.00. Viikonloppuina ja pyhäpäivinä käyttö on kielletty aina. 
8) Sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi yliopistokeskuksen henkilökunnalle tai vartijalle. Olet oikeutettu myös tiedustelemaan 
kysyjän henkilöllisyyttä. 
9) Tiloissa liikkuminen (ovien leimaaminen) öisin klo 02-03 välisenä aikana on aina kielletty, koska kulunvalvontajärjestelmä tekee silloin 
päivitysajoja ja voit aiheuttaa turhaan maksullisen hälytyksen. 
 

 
Maksut 
 
Yliopistokeskuksen johtoryhmän tekemän päätöksen mukaisesti vartiointiliikkeen hälytyskäynnit veloitetaan hälytyksen aiheuttaneelta 
henkilöltä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnat sis. alv 24%. 

 
Hälytys arkisin ma klo 6 - pe klo 18    40,00 €/kerta  
Hälytys viikonloppuisin pe klo 18 - ma klo 6 ja arkipyhinä 70,00 €/kerta 
Palautumattoman avaimen käsittelymaksu  100,00 €  
Kadonnut tai rikottu avain   40,00 €  
Suojakuvut    16,00 €/kpl 
 
Lisätiedot   
 
Lisätietoja saat neuvonnasta tai www.ucpori.fi/kulkuohje 
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