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Tritonia Allegro 

Tritonia Allegro on Tiedekirjasto Tritonian yksikkö Pietarsaaressa. Palvelemme ensisijaisesti 

Yrkeshögskolan Novian ja Centria ammattikorkeakoulun Pietarsaaren yksiköiden opiskelijoita ja 

henkilökuntaa, mutta julkisena tieteellisenä kirjastona Tritonia Allegro on avoin kaikille. 

Annamme monipuolisia kirjastopalveluita ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.  

 

Tritonia Allegro sijaitsee korkeakoulukortteli Campus Allegrossa Pietarsaaren keskustassa. 

Tritonia Allegron kokoelmien painopisteinä ovat taide, näyttämötaide, musiikki ja liiketalous. 

Kirjojen lisäksi kirjaston kokoelmista löytyy myös nuottijulkaisuja, CD-levyjä, lehtiä, 

korkeakoulujen opinnäytteet sekä sähköisiä tietoaineistoja.   

 

Tilat 

Kirjasto on avoin kaikille. Täältä löytyy lukupaikkoja pöytineen ja tuolineen, sekä ryhmätyötä että 

yksilöllistä työtä varten, lainausautomaatti, avoin hakukone Tritonia-Finna-hakuja varten sekä A3-

skanneri. Kirjastossa on myös tietokoneita Novian ja Centrian verkossa, joihin 

opiskelijat/henkilökunta voivat itse kirjautua korkeakoulun tunnuksilla. Ne voidaan myös avata 

ulkopuolisille käyttäjille, jotka haluavat käyttää korkeakoulujen sähköisiä tietoaineistoja 

kirjastossa.  

 

Lainauskortin hankkiminen 

Voit hankkia lainauskortin täyttämällä lomakkeen verkossa www.tritonia.fi.. Tämä koskee sekä 

opiskelijoita/henkilökuntaa että ulkopuolisia asiakkaita. 

 

PIN-koodi 

Tarvitset PIN-koodin, jotta voit lainata lainausautomaatilla sekä uusia lainasi ja varata aineistoa 

Finna-portaalissa.  

Vaihdat itse koodisi Finnassa, kohdassa Omat tiedot. Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa, käytä 

salasanana sukunimeäsi. Näin pääset kirjautumaan tiliisi, jossa voit vaihtaa nimen 

henkilökohtaiseen PIN-koodiin. PIN-koodilla pitää olla 5 numeroa, jotta se on yhteentoimiva 

lainausautomaatin kanssa. Jos unohdat PIN-koodisi, ota yhteyttä kirjastoon. 

 

Kirjojen lainaaminen 

Kurssikirjojen laina-aika on 2 viikkoa. Yleiskokoelman kirjojen laina-aika on 4 viikkoa. 

Opinnäytetöitä ja lehtiä ei lainata. 

 

Voit itse lainata kirjoja automaatilla tai ota yhteyttä henkilökuntaan, kun asiakaspalvelu on auki. 

Tarvitset kirjastokorttisi ja PIN-koodisi, jotta voit lainata automaatilla. Seuraa automaatin näytön 

ohjeita. Tarvittaessa voit pyytää kirjaston henkilökunnalta apua.  

 

Kirjojen uusiminen 

Lainat voit itse uusia Finnassa, ks. www.tritonia.fi. Valitse oma Finna ja kirjaudu tiliisi. Voit myös 

lähettää uusimispyynnön osoitteeseen allegro@tritonia.fi. Jos kirja on varattu, et voi uusia lainaa.  

 

Varaukset 

Voit itse varata kirjoja Finnassa tai lainaustiskillä. Tarkemmat ohjeet varauksen tekemiseen löydät 

osoitteesta www.tritonia.fi. Kirjojen varaaminen on ilmaista. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun 

varaamasi kirja on noudettavissa. Varattu kirja säilytetään 3 arkipäivää.  

Voit itse perua varauksen Finnassa. Jos kirja on jo saapunut, ota yhteyttä kirjastoon, jos haluat 

perua varauksen. 
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Tritonia Express on maksullinen paikalla olevien kirjojen varauspalvelu. Voit pyytää, että kirjaston 

henkilökunta hakee sinulle valmiiksi kirjoja, jotka noudat myöhemmin. Tritonia Express -palvelun 

hinta on 2 €/kirja. Palvelu on ilmainen korkeakoulujen henkilökunnalle ja liikuntaesteisille. 

 

Voit myös tilata kirjoja Tritonia Vaasasta Pietarsaareen erillisen hinnaston mukaan. Huomaa, että 

kurssikirjoja ja yölainoja ei lähetetä toimipisteestä toiseen.  

 

Kurssikirjojen yölainakappaleet 

Hyllyissä olevia yölainoja voi lainata mihin aikaan tahansa. Edellisenä päivänä lainatut yölainat ovat 

asiakkaiden saatavilla palautuspäivänä klo 12.30 lähtien. Yölainoja ei voi uusia eikä varata. 

Kurssikirjojen yölainat on palautettava lainausta seuraavana aukiolopäivänä klo 12.00 mennessä. 

Torstaina lainatut yölainat palautetaan maanantaina klo 12.00 mennessä. Myöhästymismaksu on 

huomattavasti suurempi kuin muilla lainoilla (ks. hinnasto). 

 

Palautukset 

Palauta tai uusi lainasi eräpäivään mennessä välttääksesi myöhästymismaksut. Voit seurata 

lainojesi erääntymistä Finnassa. Erääntyvistä sekä jo myöhässä olevista lainoista lähetetään 

automaattinen muistutus sähköpostiisi.   

Myöhästymismaksut on maksettava, vaikka muistutukset eivät saapuisi perille sähköpostin 

toimimattomuuden tai väärien osoitetietojen takia. 

Kun kirjasto on suljettuna, voit palauttaa lainasi kirjaston ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon 

kampusrakennuksen ollessa auki. Kesällä aukiolo- ja palautusajat voivat muuttua. 

 

Kaukopalvelu 

Kaukopalvelun kautta voit tilata aineistoja, joita kirjastosta tai Tritonian muista yksiköistä ei 

löydy. Tarkista ensin, ettei kyseistä julkaisua ole mahdollista saada paikkakunnan muista 

kirjastoista. Kaukopalvelu on maksullista (ks. hinnasto), myös noutamattomista kaukolainoista ja –

jäljenteistä peritään hinnaston mukainen maksu. Lähettäjäkirjasto määrää laina-ajan ja muut 

lainaehdot.  

Opinnäytettään tekevät opiskelijat voivat olla oikeutettuja saamaan maksuttomia kaukolainoja 

todistusta vastaan, ks. tarkemmin https://www.tritonia.fi/fi/kaukopalvelu_henkiloasiakkaille 

Korkeakoulujen muut opiskelijat ja henkilökunta voivat kaukolainata ilmaiseksi ÅA:n, Hankenin ja 

Centrian kirjastoista. 

 

Myöhästyneet lainat, lainauskielto ja maksut 

Mikäli et ole palauttanut lainoja viimeistään eräpäivänä, kirjasto perii myöhästymismaksun.  

Lainauskieltoon joutuu, kun maksujen määrä on 10 € tai enemmän.  Tritonian korkeakoulujen 

henkilökunnalla raja on 100 €. Lainauskiellossa ollessasi et voi lainata, varata tai uusia kirjoja. 

Lainauskielto poistuu, kun maksut on maksettu kokonaan.  

Mikäli lainaa ei useista kehotuksista huolimatta palauteta, kirjasto lähettää asiakkaalle laskun 

aineistosta. Myös vahingoittunut, tuhoutunut ja kadonnut aineisto on korvattava. 

 

Maksujen maksaminen 

Myöhästymismaksut, kaukopalvelumaksut ja Tritonia Express -maksut sekä vahingoittuneen tai 

kadonneen aineiston korvausmaksun voi maksaa Tritonia-Finnassa verkkomaksuna tai kortilla 

Tritonia Vaasassa.  Ks. tarkemmat ohjeet https://www.tritonia.fi/fi/maksut_ja_maksaminen  

Voit vain maksaa myöhästymismaksut palautetuista tai uusituista lainoista. Kun maksat verkossa, 

koko summa on maksettava kerralla. Jos esiintyy ongelmia, ota yhteyttä kirjastoon!  

 

Osoite- ja henkilötietomuutokset 

Ilmoita kirjastoon, jos osoitteesi tai henkilötietosi ovat muuttuneet tai korttisi on kadonnut. Voit 

ilmoittaa muutoksista lainaustiskillä tai s-postitse allegro@tritonia.fi. 
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