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Key facts 
Aalto University Library

Established in 2010. The library was created from 
the merger of three university libraries: the Helsin-
ki School of Economics Library, the Helsinki Uni-
versity of Technology Library and the University of 
Art and Design Library.

Aalto University

The combination of six schools opens up new pos-
sibilities for strong multi-disciplinary education 
and research in the fi elds of science, economics, 
and art and design. The University’s ambitious goal 
is to be one of the leading institutions in the world 
in terms of research and education in its own spe-
cialized disciplines. At the University, there are 20 
000 basic degree and graduate students as well as 
staff  of 5 000 of which approx. 380 are professors. 
The number of alumni totals 80 000.

The future Learning Center

A building designed by architect Alvar Aalto, now 
Otaniemi Campus Library, will go through a very 
thorough renovation. The service concepts and 
course of actions of the library will be redesigned. 
Other parties, in addition to the library, will join 
and off er their services in the same building. The 
premises will be rebuilt to be modern, still pre-
serving the worthy heritage, to meet the needs of 
the customers and the library staff . The result of 
all this will be the Learning Center, which will take 
its place in the heart of the Aalto University main 
campus and in the hearts of the customers. The 
Campus Libraries Arabia, Otaniemi and Töölö and 
the Library of the Department of Architecture will 
move to the premises of the Learning Center with 
their collections and staff .

OPPIMISKESKUSSUUNNITTELU
-verkkosivusto

http://web.lib.aalto.fi /learningcenter/fi home/

LEARNING CENTER PLANNING -web site

http://web.lib.aalto.fi /learningcenter/enhome/

Demand for library services in 2013
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Hyvät asiakkaamme,
tämä on kiitoksen paikka. Haastoimme teidät viime vuonna 
mukaan Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen suunnitteluun ja te 
vastasitte osallistumalla aktiivisesti palvelumuotoiluhankkeeseen, 
joka valmistui vuodenvaihteessa 2013/2014. Kehityshankkeen 
tavoitteena oli synnyttää uudelle Oppimis keskukselle 
palvelukonsepti ja osallistaa käyttäjät suunnitteluun. 

Nykyinen Otaniemen kampuskirjastora-
kennus peruskorjataan Alvar Aallon hen-
gessä vanhaa kunnioittaen, mutta uusia 
mahdollisuuksia hyväksikäyttäen.  Kun 
peruskorjaus vuonna 2016 valmistuu, uusi 
Oppimiskeskus tarjoaa yhteisissä tiloissa 
pääosan Aalto-yliopiston Otaniemen kam-
puksen kirjastopalveluista, joita eri koulu-
jen monimuotoiset Hub-verkostot tukevat.  
Kirjasto palvelee asiakkaitaan kaikkialla 
myös verkossa. 

Palvelukonseptointi käynnistettiin 
tunnistamalla kirjaston käyttäjäryhmät ja 
heidän tarpeensa. Kolmeen palvelumuotoi-
lutiimiin rekrytoitiin Aalto-yliopiston opis-
kelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijoiden 
rooleja ja päivittäisiä työskentely- ja opis-
kelurutiineja seurattiin ja kohderyhmiä 
haastateltiin. Palveluja ideoitiin ja jalostet-

tiin laajasti erilaisissa työpajoissa ja uusia ajatuksia testattiin käyttäjillä nykyisiä palvelu-
jamme unohtamatta. Yliopiston palveluyksiköille tehtiin kumppanuushaastatteluja, joissa 
selvitettiin heidän toiveitaan. Prosessi synnytti Oppimiskeskukselle kunnianhimoisen pal-
velulupauksen yhdessä oppimisen mahdollisuuksista. Tämä tukee kirjaston roolia elävänä 
osana Otakaari 1:n kandikeskusta ja Aalto-yliopiston oppimisyhteisöä.

Aalto-yliopiston strategiassa mainittiin 2011 tulevaisuuden näkymä ”kuhisevasta op-
pimiskeskuksesta”. Ilolla voi todeta, että Oppimiskeskuksen palvelumuotoiluhankkeen 
tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin Aallon tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden 
idearyhmä vuonna 2011 esitteli visiossaan ”Libraries and the Learning Centre”.

Käytännön työ jatkuu nyt tilasuunnittelulla. Otaniemen kampuskirjasto muuttaa re-
montin alta Otakaari 1:een vuoden 2014 lopulla. Tavoitteemme on testata palvelumuotoi-
luideoita jo tulevissa väistötiloissa. 

Toukokuussa 2014

Eeva-Liisa Lehtonen
Ylikirjastonhoitaja

Ikkunat avoinna uusille tuulille 
Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä on lähivuosina 
isojen muutosten aika. Kandiopetuskeskus valmistuu ja 
Kauppakorkeakoulun kandiopiskelijat siirtyvät opiskelemaan 
Otaniemeen syksyllä 2015. 

Samanaikaisesti uutta Oppimiskeskuksen toimintamallia pilotoidaan kirjaston väistöti-
loissa kandikeskuksen A-siivessä, johon siirtyy myös osa Taiteiden ja suunnittelun kor-
keakoulun opetuksesta. Lisäksi kaikille yhteisiä palveluja keskitetään kandikeskukseen 
uudessa muodossa, laitos- ja koulurajat ylittäen. Kun tähän lisätään Dipolin peruskorjaus, 
ARTSin uudisrakennuksen toteutus ja kirjastorakennuksen muodonmuutos Oppimiskes-
kukseksi sekä metron valmistuminen, voi rakentamisen ja muutosten tuuli paikoin riepo-
tella kovin, mutta ikkunat kannattaa pitää silti avoinna. 

Kandikeskus ja Oppimiskeskus, kirjastorakennus, Lear-
ning Hubit, integroidut palvelut, ja näihin liittyvät uudet toi-
mintamallit muodostavat kokonaisuuden, joka tekee näkyväk-
si ja tukee Aallon opetuksen uudistamisen periaatteiden toteu-
tumista. Erinomaisena esimerkkinä tästä on viime vuoden lo-
pulla päättynyt palvelumuotoiluhanke, jonka tuloksena syntyi 
tulevan Oppimiskeskuksen innovatiivinen toimintakonsepti. 
Se luotiin opiskelijoiden ja henkilökunnan aktiivisen osallistu-
misen ja monimuotoisten yhteisöllisten työtapojen avulla. 

Kampuksen suunnittelussa pyritään siihen, että toiminta 
tiivistyy, tiloja käytetään tehokkaasti ja ne kannustavat yh-
teistyöhön. Oppimistilat ovat vetovoimaisia ja toimivia. Ne 
houkuttelevat opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa koh-
taamaan, ja oppimaan myös uusilla tavoilla. Oppimistilojen 
käsite laajenee. Aulatilat, käytävät ja kahvilat rakennetaan tu-
kemaan joustavaa oppimista, viihtymistä ja työtekoa yhdessä. 

Kampuksen uudistuminen on myös mahdollisuus ajatte-
lu- ja toimintatapojen arviointiin. Voidaan sanoa, että meillä 
on aikaikkuna avoinna uudenlaisiin kohtaamisiin, innosta-
vien yhteistyömuotojen luomiseen ja Aalto-hengen vahvis-
tamiseen. Rakennukset, tilat ja toimintakonseptit ovat vain 
mahdollistajia, muutos lähtee kuitenkin meistä ihmisistä. 
Useimmiten kyse on arjen pienistä teoista ja ratkaisuista, 
joilla on iso vaikutus yhteisöön ja ympäristöön. Pidetään ik-
kunat avoinna uusille tuulille.

Toukokuussa 2014

Martti Raevaara
Vararehtori

VALOKUVA: AALTO-YLIOPISTON KUVAPANKKI
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Suunnittelun eteneminen: 
tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Oppimiskeskussuunnittelun etenemisestä tiedotettiin syksyn 2013 
aikana kahdessa avoimessa, erityisesti kirjaston henkilökunnalle 
suunnatussa tilaisuudessa. Läsnäolijoilla oli mahdollisuus 
tutustua suunnitteluun osallistuvien eri osapuolten edustajiin 
sekä kysellä hankkeesta suoraan heiltä ja kirjaston johdolta. 
Ensimmäinen info- ja keskustelutilaisuus oli 4. lokakuuta ja 
jälkimmäinen 12. joulukuuta. Tilaisuuksissa on selkeästi näkynyt 
se, että niin tekijöitä kuin näkökulmia Oppimiskeskuksen 
suunnitteluun on monta.

Taustaa
Tilaisuudet avasi molemmilla kerroilla Aalto-yli-
opiston ylikirjastonhoitaja  Eeva-Liisa Lehtonen. 
Yliopiston kampussuunnittelu, tilaohjelmat ja 
Hub-pilotit sekä kirjaston palvelukysynnän muu-
tokset ovat edeltäneet Oppimiskeskuksen suun-
nittelua, taustoitti ylikirjastonhoitaja. Oppimis-
keskussuunnitelmat ovat herättäneet kiinnostus-
ta myös Aalto-yliopiston ulkopuolella. Joulukuus-
sa palvelumuotoiluprosessi oli saatu päätökseen 
ja hankesuunnittelun osuus käynnistetty. Palvelu-
jen konseptointi ja rakennushanke on tässä sidot-
tu ainutlaatuisellakin tavalla toisiinsa, Lehtonen 
painotti.

Oppimis- ja työtiloja
Aalto-yliopiston työympäristöpäällikkö Päivi Hie-
tanen Kampus- ja tilapalveluista (KATI) tarkasteli 
oppimiskeskushanketta paitsi Otaniemen kampus-
kirjaston peruskorjaushankkeena, myös tilamuu-
toksena, mikä tarjoaa mahdollisuuden toiminnan 
uudistumiseen. Oppimistilojen lailla myös työym-
päristöjen ja -tilojen suunnittelu on Aalto-yliopis-
tossa ja muualla muuttunut entistä monimuotoi-
semmaksi. Uusien tilojen tulee tukea muuttuneita 
työteon ja oppimisen tapoja, Hietanen korosti. 
KATI vastaa käyttäjätarpeiden viestinnästä hank-
keeseen. Keskeinen osa kokonaishanketta on käyt-
täjiä osallistava suunnittelu. 

Palvelu- ja tilakonsepti
Palvelumuotoilun edustajan puheen-
vuoron käytti molemmissa tiedotusti-
laisuuksissa pääsuunnittelija Jari Da-
nielsson (Kuudes Kerros). Palvelumuo-
toiluhanke koostui eri vaiheista ja sen 
tavoitteena oli tiivistää Oppimiskeskuk-
sen palvelulupaus sekä:

1. Tuottaa ja priorisoida ideoita 
Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen 
palveluiksi sekä työstää näistä 
parhaat toimintamallit palvelu-
konseptiksi.

2. Suunnitella Oppimiskeskukselle 
tilakonsepti, joka tukee ja 
mahdollistaa palvelu konseptin 
toteuttamisen. 
Konsepti sisältää kuvauksen tilasta 
käsitteellisellä tasolla, joka ohjaa 
uuden palvelulupauksen ja 
varsinaisen tilasuunnittelun 
paremmin yhteen.

Uusien palvelujen kehittämisessä oli 
suunnittelutoimistonkin mielestä kes-
kiössä käyttäjien tarpeiden perusteelli-
nen selvittäminen ja eri käyttäjäryhmi-
en osallistuminen tähän prosessiin.

Jari Danielsson tiivisti joulukuun esitykseensä monivaiheisen palvelumuotoiluproses-
sin ja sen tulokset (ks. s. 11-15). Kirjaston rooli näyttäytyy tuloksissa toimintojen mahdol-
listajana. Nykyiset palvelut voivat muuttaa muotoaan esimerkiksi automatisoinnin kautta, 
asiakaspalvelusta on osattava tehdä asiantuntijapalvelua ja yhteistyö erilaisten kumppa-
neiden kanssa on keskeistä. Käyttäjät ovat mukana tekemisessä. 

Aikataulun mukaan vuoden 2016 loppupuolella, ei avata valmista Oppimiskeskusta, 
vaan vasta prototyyppi, Danielsson tähdensi jo syyskuussa. Jatkuvuuden ja onnistumisen 
takaa motivoinut henkilökunta, kuului suunnittelijan sanoma.

Oppimisympäristön pilotti
Palvelumuotoilun hanketta on rahoittanut Tekes, mainitsi ympäristö- ja kehittämispääl-
likkö Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:stä (ks. s. 25-27) puheenvuorossaan jou-
lukuun tilaisuudessa. Kankaala kertoi RYM Oy:n tutkimusohjelmista, joissa Aalto-yliopis-
tokiinteistöt Oy on ollut mukana. Oppimiskeskus on yksi oppimisympäristöihin liittyvän 
RYMin sisäympäristö-tutkimuksen piloteista.

Joulukuussa kuultiin ennakkotietoja hankesuunnittelusta, jota tekemään oli valittu 
kaksi arkkitehtitoimistoa. 

Päivi Hietanen

Jari Danielsson
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Hankesuunnittelun arkkitehtuuri
Arkkitehti Teemu Tuomi (Arkkitehdit NRT Oy) esitteli alustavia arkkitehtuuripiirroksia 
nykyisen Otaniemen kampuskirjaston peruskorjauksesta ja rakennuksen muuntamisesta 
Oppimiskeskukseksi palvelu- ja tilakonseptin pohjalta. Suunnitelmat muokkautuvat jat-
kuvasti Tuomi sanoi lisäten, ettei tilakonsepti tule luonnollisestikaan toteutumaan aivan 
sellaisenaan. 

Sisustuskonsepti
Sisustusarkkitehti Päivi Meuronen (Arkkitehtitoimisto JKMM Oy) kertoi Oppimiskes-
kuksen brändin visuaalisen esillepanon ja sisustuskonseptin suunnittelun käynnistymi-
sestä. Tavoitteena on läpi talon yhtenäinen ilme, vaikkakin rakennuksen alemmissa ker-
roksissa lienee mahdollista ”irroitella” enemmän sisustuksen ja muiden ratkaisujen suh-
teen. Käytännössä Oppimiskeskuksen tulee olla monimuotoinen oppimisympäristö, jossa 
on helppo suunnistaa ja toimia.

Monialaista yhteistyötä 
kirjaston hankesuunnittelussa
Alvar Aallon suunnittelema Otaniemen kampuskirjasto on 
menossa peruskorjaukseen. Kirjaston strategisena tavoitteena 
on muodonmuutos Oppimiskeskukseksi ja kuhisevaksi 
kohtauspaikaksi, joka linkittyy Otakaari 1:n uuteen 
kandikeskukseen. Tätä visiota lähdimme toteuttamaan 
rakennushankkeen suunnittelussa. 

Lähtötilanne oli haastava: miten luoda uudenlainen palvelukonsepti, joka toteuttaisi kir-
jaston visiota ja vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten aikojen saatossa nuhjaantu-
nut rakennus voisi uudistua niin, että sen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät? Ja millai-
nen olisi uuden Oppimiskeskuksen identiteetti, jota tilojen tulisi heijastaa?

Päätimme palkata hankkeeseen moniammatillisen tiimin. Kaikki tarvittava osaami-
nen löytyy harvoin yhdestä toimistosta, joten etsimme osaajia markkinointitilaisuuksien 
avulla. Yhdessä Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa valitsimme hankesuunnittelijaksi Ark-
kitehdit NRT Oy:n, jonka arkkitehdit tutkivat rakennuksen mahdollisuudet yhteistyössä 
suojeluviranomaisten kanssa. Arkkitehtitoimisto JKMM Oy taas sai tehtäväkseen ”brän-
däyksen”, sen määrittelyn mistä Oppimiskeskuksen imago muodostuu, ja miten se näkyy 
tiloissa ja toiminnassa. Työ käynnistyi kuitenkin muotoiluhankkeella, jonka tavoitteena oli 
synnyttää kirjastolle uusi palvelukonsepti. Siitä vastasi Kuudes Kerros Oy. 

Syksyn 2013 aikana Oppimiskeskus sai palvelulupauksen ja -konseptin, joka lähtee 
käyttäjien tarpeista. Tämän konseptin arkkitehdit käänsivät loppusyksyn ja alkuvuoden 
2014 aikana tilaohjelmaksi mitoittaen palveluille sopivat tilat ja sovittaen toiminnot ra-
kennukseen. He löysivät myös visiota tukevan arkkitehtonisen ratkaisun, jossa yksi kella-
rin välipohja purkamalla saadaan monikäyttöinen kohtauspaikka asiakkaiden käyttöön. 

Otaniemen kirjaston peruskorjaushanke
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Palvelumuotoiluprojekti 
Oppimiskeskukselle – 
Designtoimisto Kuudes Kerros
Desingtoimisto Kuudes Kerros veti Oppimiskeskuksen 
palvelumuotoiluprojektia, joka valmistui joulukuussa 2013. 
Toimisto kertoo ohessa itse monivaiheisesta palvelujen muotoilusta.

Projektin lähtökohtia
Tulevaisuuden oppimiskeskuksen palvelumuotoilu on tehtävänä mielenkiintoinen ja haas-
tava. Onnistuneen konseptin tulisi vastata kysymykseen: ”Miksi menisin oppimiskeskuk-
seen, jos lähes kaikki maailman sisältö on saatavilla kotisohvaltani läppäriltä käsin?”

Palvelumuotoilun 
aloituskokous 
syyskuussa 2013

Oppimiskeskuksen sisällön ja sitä tukevan ympäristön synnytti monialainen tiimi yhdessä 
käyttäjien kanssa. Tämä uudenlainen yhteistyö vaati kaikilta ennakkoluulotonta asennetta. 
Kirjaston hankesuunnittelusta ja konsulttihankinnoista vastasi Aalto-yliopistokiinteistöt 
Oy. Kampus- ja tilapalvelut taas vastasi kehityshankkeiden määrittelystä, käyttäjäyhteis-
työstä sekä suunnittelijoiden ohjauksesta. Vastaamme myös kirjaston väistötilojen suun-
nittelusta sekä tulevien muuttojen organisoinnista.

Vuoden aikana kääntyi yliopiston tilankäytössä uusi lehti, kun lähdimme pilotoimaan 
mobiilityötä ja joustavia tilankäytön tapoja yhdessä aaltolaisten kanssa. Uudet työympäris-
töratkaisut perustuvat henkilöstön työprofi lointiin ja ajatukseen siitä, että tietotyö tarvit-
see tuekseen tilojen kirjon. Mobiilivälineiden avulla voi päivän aikana valita kutakin työ-
vaihetta parhaiten tukevan tilan. Hiljaisten tilojen ohella tarvitsemme aikaisempaa enem-
män projektitiloja, luovia tiloja ja kohtaamispaikkoja, joissa tietoa ja osaamista jaetaan. 
Näitä mahdollisuuksia tarjoamme myös Oppimiskeskuksen henkilökunnalle. 

Päivi Hietanen

Työympäristöpäällikkö
Kampus- ja tilapalvelut

Oppimiskeskussuunnittelu 2013 - 2016
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Koska Aalto-yliopiston Oppimiskeskus avaa ovensa vasta 2016, oli suunnittelussa kurkat-
tava reippaasti tulevaisuuteen.  Kohderyhmiä on ja oli paljon: Opiskelijat, opettajat, tutki-
jat, yritysten edustajat, muut vierailijat, unohtamatta tietenkään kirjaston omaa henkilö-
kuntaa, joka muutoksen lopulta tekee mahdolliseksi.

Näistä lähtökohdista päätimme ottaa projektiin mukaan kolme neljän hengen palvelu-
muotoilutiimiä, joiden jäsenet toimisivat suunnittelijoina ja samalla edustaisivat tärkeim-
piä kohderyhmiä. Tiimeissä oli mukana opiskelijoita, tutkijoita ja kirjastolaisia.

Tuokio palvelumuotoilusta. 
Keskellä Jari Danielsson, 

oikealla Valeria Gryada

Kartta tulevaisuuteen
Tuloksena syntyi palvelulupaus ja konsepti, joka toimii Oppimiskeskukselle karttana tulevaisuuteen. 
Konsepti käsittää neljä osa-aluetta:

 ■ Information and Learning – aineistojen toimittaminen eli käytännössä kirjaston nykyiset palvelut
 ■ Working – työntekoa yksin tai ryhmässä tukevat palvelut
 ■ Events & Networking – tapahtumia ja verkostoitumista tukevat palvelut
 ■ Personal Productivity & Learning to learn – henkilökohtaista tuottavuutta tukevat palvelut.

Designtoimisto Kuudes Kerros

Hän tekee suurimman osan 
töistään erilaisissa ryhmissä.

Eri aikataulujen yhteensovittaminen 
vaatii usein epäsäännöllisiäkin aikoja.

Hän tahtoo rakentaa 
omannäköisen ryhmätyötilan.

Hän tuottaa ryhmänsä kanssa 
videosisältöjä.

Laumaeläin työskentelee suurimman osan ajasta 
ryhmässä, joten hänen tarpeet täyttääkseen tulee tilojen 
olla suunniteltu sosiaalisista lähtökohdista.

Loppuraportti
http://web.lib.aalto.fi /learningcenter/wp-content/ uploads/2014/02/
Oppimiskeskus_loppuraportti_300114_JULKINEN.pdf

Kohderyhmiin tutustuminen
Aloitimme kohderyhmään tutustumisen yhdessä 
palvelumuotoilutiimien kanssa paneutuen elämään 
kampuksella yleisesti. Yritimme alussa sulkea sil-
mämme siltä, mikä kohderyhmän suhde on kirjaston 
nykyisiin palveluihin. Kysyimme asioita kuten ”Mil-
lainen on tyypillinen arkipäiväsi kampuksella?” ja 
”Mitkä ovat sellaisia hetkiä elämässäsi missä olet to-
della kokenut oppivasi jotain?” Lähdimme liikkeelle 
yleisellä, ja poimimme haastatteluiden edetessä pik-
ku hiljaa niitä asioita, jotka käyttäjäryhmän arjessa 
toistuvat. Erityisesti kiinnitimme huomiota oppimi-
sen ja työnteon tulevaisuuteen, joiden pohjalta Oppi-
miskeskuksen strategia muodostuu.

Haastatteluiden edetessä aloimme hahmotta-
maan sitä, mikä on Oppimiskeskuksen todellinen 
pelikenttä. Ymmärsimme, että Oppimiskeskus tulee 
kamppailemaan käyttäjiensä ajankäytöstä ja huomi-
osta useita eri tahoja vastaan.

Kohderyhmiä kirjaston käyttäjistä muodostui 
lopulta kuusi. Suurin kohderyhmä opiskelijat jaet-
tiin kolmeen eri ryhmään. Opiskelijoita haastatelles-
sa havaitsimme ensin eroja ilmenevän koulukohtai-
sesti, mutta totesimme että mikäli Oppimiskeskus 
haluaa toteuttaa Aalto-yliopiston strategiaa, emme 
voi käsitellä käyttäjiä sellaisena kuin he ovat nyt. 
Siksi opiskelijat jaettiin käyttäytymisensä perus-
teella kolmeen profi iliin. Muut suunnittelun perus-
tana olevat kohderyhmät olivat opettajat, tutkijat ja 
yritysten edustajat.

Näiden käyttäjäprofi ilien tarpeisiin lähdimme 
sitten ideoimaan uusia palveluita, joiden 
haluttiin paitsi ratkaisevan käyttäjätarpeita myös 
istuvan Oppimiskeskuksen strategiaan.
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Palvelumuotoilussa mukana: 
kirjaston työntekijän näkökulma
Muotoilutoimisto Kuudennen Kerroksen vetämässä palvelu-
muotoiluprojektissa kirjastolaiset pääsivät mukaan 
suunnitteluun palvelumuotoilutiimien ja ohjausryhmän 
jäseninä sekä osallistumalla teemoitettuihin työpajoihin ja 
haastatteluihin. Projektissa tuotettiin palvelujen ideoinnin 
kautta oppimiskeskus suunnittelua ohjaava tilakonsepti. 
Minulla oli ilo osallistua Oppimiskeskuksen tähän projektiin 
yhtenä kirjaston edustajista. Seuraavassa on omakohtaisia 
kokemuksiani palvelumuotoilun maailmasta.

Asiakastarpeet selville
Palvelumuotoilu polkaistiin käyntiin asiakaslähtöises-
ti selvittämällä opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeita ja 
toiveita. Ilmenneet asiakastarpeet vastasivat mielestä-
ni kohtuullisen hyvin Learning Hub -kokeiluistamme 
saamiamme oppeja, ja nyt meillä on käytännön tuloksia 
osoittamaan käsityksemme oikeaksi. Keskeisiä teemoja 
opiskelijoiden haastatteluissa olivat: 24/7 auki olevat ti-
lat, mukautuvat tilat ryhmätyöskentelyyn sekä helposti 
lähestyttävät digitaaliset palvelut, unohtamatta mah-
dollisuutta hiljaiseen keskittyneeseen työskentelyyn ja 
kahvilapalveluihin.  Minusta ainakin vaikuttaa siltä, että 
yliopistoyhteisömme on aidosti kiitollinen kirjastopal-
veluista ja innostunut niiden yhdessä kehittämisestä.

Ajatusten sparrausta
Asiakasnäkökulman lisäksi palvelumuotoiluhanke tar-
josi meille kirjaston työntekijöille myös tilaisuuden 
sparrata ajatuksiamme tulevaisuuden kirjastotyöstä. 
Itse koin, että palvelumuotoilijoiden laajan kokemuk-
sen kautta saimme kiinnostavalla tavalla yhdistettyä 
nykykirjastojen tarpeita elinkeinoelämän käytänteisiin. 
Esimerkkinä tämänkaltaisesta uudesta palvelukonsep-
tista toimii mielestäni ajatus Betadesk-palvelusta, jossa 
kirjasto esittelee vaikkapa vuosineljänneksittäin uuden 
palvelun luonnosversion ja käyttää asiakkailtaan saa-
maansa palautetta palvelun edelleen kehittämiseen.

Muut palvelut mukana
Asiakkaiden ja kirjaston työntekijöiden 
ajatusten kokoamisen lisäksi palvelumuo-
toiluprosessissa kuultiin muiden Aalto-
yliopiston palvelujen asiantuntijoita. Ke-
hittämispäällikkö Lauri Saarinen ja hänen 
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 
-tiiminsä toivat oman vahvan panoksensa 
palvelumuotoiluun. Myös koko Tutkimuk-
sen ja opetuksen strategisen tuen -yksikkö 
jakoi näkemyksiään korkeakouluopetuksen 
tulevaisuudesta sekä siitä miten Oppimis-
keskus voisi tukea muuttuvaa oppimista ja 
tutkimusta. Olen tosi iloinen siitä yhdessä 
tekemisen hengestä, jolla muut palvelut 
osallistuivat palvelumuotoiluun.

Vaikuttaminen palkitsee
Palvelumuotoiluprojektin tuloksien avulla 
tuotettiin Oppimiskeskukselle palvelu- ja 
tilakonsepti, jonka toivomme olevan mer-
kittävä työkalu hankkeessa. Omalta osalta-
ni kiitän kirjastolaisten mahdollisuudesta 
olla mukana vaikuttamassa konseptien syn-
tyyn. Projektiin osallistuminen oli myös yk-
sinkertaisesti hauskaa. Ihan joka vuosi en 
ole kirjastossa töissä ollessani päässyt työs-
kentelemään huippumuotoilijoiden kanssa.
Antti Rousi

Palvelumuotoiluprojektissa työskentelyä. 
Mari Aaltonen ja Antti Rousi 

Ideointia 
palvelumuotoiluprojektissa
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Minusta ainakin vaikuttaa 
siltä, että yliopistoyhteisömme 
on aidosti kiitollinen 
kirjastopalveluista ja 
innostunut niiden yhdessä 
kehittämisestä.
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Kumppania kuunnellen 
kohti Oppimiskeskusta
Oppimiskeskukseen halutaan luoda uudentyyppistä toimintaa 
yhdessä Aalto-yliopiston muiden toimijoiden kanssa. Keväällä 2013 
moni yliopiston palveluyksikkö otti itse kirjastoon yhteyttä ja kertoi 
olevansa kiinnostunut yhteistyöstä Oppimiskeskuksen suhteen. 
Kirjastossa haluttiin hyödyntää tämä tilaisuus ja selvittää 
mahdollisia kumppaneita Oppimiskeskuksen palvelutarjontaan.

Palveluyksiköiden haastattelut
Saimme tehtäväksemme haastatella palveluyksiköitä. Vuoden 2013 aikana haastattelimme 
yhteensä 15 yliopiston palvelua sekä ylioppilaskuntaa. Esitimme kaikille haastateltavil-
lemme samat kysymykset, joilla pyrimme selvittämään mm. mitä palveluja yksikkö tilassa 
haluaisi tuottaa, kenelle niitä tuotettaisiin ja onko heillä tilojen varustelun osalta joitakin 
erityistoiveita.

Oppimiskeskuksesta näköala- ja 
tapahtumapaikka 
Palveluyksiköiden tarpeet ja toiveet olivat keskenään 
hyvin samanlaisia. Samalla ne olivat suurelta osin sa-
moja kuin aiemmin esiin nousseet opiskelijoiden ja 
tutkijoiden toiveet.  Esimerkiksi erilaiset työskente-
lytilat ryhmätyötiloista hiljaisiin tiloihin ja kokoon-
tumistilat sekä kahvilapalvelut olivat toivelistan kär-
kipäässä. Toteuttavista palveluista saatiin hyvinkin 
yksityiskohtaisia ehdotuksia kansainvälisistä televi-
siokanavista latureiden lainaamiseen.

Palveluyksiköiden tulokulma asiaan oli kuitenkin 
hieman erilainen kuin tutkijoilla ja opiskelijoilla. Op-
pimiskeskuksesta tulisi rakentaa näköala- ja tapah-
tumapaikka, jossa erilaisten tapahtumien yhteydessä 
esiteltäisiin Aalto-yliopiston tutkimusta ja toimintaa. 
Samalla se toimisi kohtaamispaikkana ja vuorovaiku-
tusyksikkönä, jossa otettaisiin vastaan vierailijoita 
läheltä ja kaukaa. Kaikki haastateltavat kokivat Op-
pimiskeskuksen erittäin tervetulleena, koska se tulee 
olemaan kaikille yhteinen ja neutraali tila. Oppimis-

keskukseen pyritäänkin nyt suunnittelemaan tiloja, joissa nämä toiveet voisi toteuttaa. 
 Sen lisäksi, että palveluyksiköt osoittivat suhtautuvansa Oppimiskeskukseen erittäin 

positiivisesti, haastattelut tuottivat runsaasti tietoa suunnitteluprosessiin tila- ja laitevaa-
timusten osalta. Puheenvuoroissa tuotiin esille erilaisia akustiikkaan ja äänentoistoon, il-
mastointiin ja valaistukseen sekä esitysten pitämiseen liittyviä toiveita. 

Tarpeiden muutoksia vaikea 
ennustaa
Haastateltavat arvelivat tiloihin koh-
distuvien tarpeiden muuttuvan suu-
rella todennäköisyydellä ajan mittaan, 
vaikka muutostarpeita onkin vaikea 
ennustaa. Ratkaisuna on kiinteiden 
rakenteiden välttäminen muunnelta-
vuuden mahdollistamiseksi. Digitaali-
suuden jatkuvaan muutokseen voitai-
siin vastata juuri kumppanuudella ja 
yhteistyöllä.

Yhteistyönä uusia palvelumuotoja
Haastattelujen perusteella Oppimis-
keskus halutaan selvästi yhteiseen 
hyötykäyttöön. Työ uusien palvelu-
muotojen kehittämiseksi esimerkiksi 
tuotteistamisen menetelmiä käyttä-
mällä tullaan käynnistämään yhteis-
työssä kumppaniehdokkaiden kanssa. 
Oppimiskeskuksesta voi tulla hieno 
esimerkki Aalto-yliopiston palveluyk-
siköiden yhteistyöstä.

Riitta-Liisa Leskinen, Valeria Gryada

Jos kaikki olisi mahdollista, miten oppimiskes-
kus voisi palvella yksikköänne?

Mitä palveluja tässä “tilassa” tuotettaisiin tai 
mikä olisi tilan muu käyttötarkoitus?

Kuka käyttäisi tilaa?

Ketkä käyttäisivät palvelua?

Muuttuuko tarve ajan mittaan?

Onko tilojen suhteen erityistarpeita tai toiveita?

Minkälaisia tarpeita teillä on tilan suhteen (kar-
kea neliömäärä)?

Onko muita osapuolia, joilla on mahdollisesti 
samanlaisia tarpeita?

Onko teillä tilan suhteen muita vaihtoehtoja?

Mitä kirjasto hyötyisi kumppanuudesta?

Palveluyksikölle 
esitetyt kysymykset

Vetovoimaa, kokemuksia ja 
tiedonvaihtoa

Enemmän käyttöä tiloille

Ystävyyttä, näkyvyyttä, menestystä 
ja vaikutusvaltaa

Kävijämäärien nousua

Kumppanuusjärjestelyitä

Playing on the same
Playground!

Vastauksia 
kysymykseen
”Mitä kirjasto 
hyötyisi 
kumppanuudesta”
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Oppimiskeskus-
suunnittelun tiedotus- ja 

keskustelutilaisuus 
lokakuussa 2013

Uudet tilat, uudet palvelut: matkalla 
kirjastosta Oppimiskeskukseen
Aalto-yliopiston kirjasto on matkalla Oppimiskeskukseen. Tilat uudis-
tuvat, samoin palvelut ja myös ennen näkemättömiä palveluita käyn-
nistetään. Paluuta vanhaan ei enää ole. Oppimiskeskussuunnittelun 
vetäjä, asiakaspalvelu- ja tilasuunnittelupäällikkö Matti  Raatikainen 
vetää yhteen vuoden 2013 tapahtumia ja ennakoi jatkoa.

Keväällä 2013 kirjastossa perustettiin suunnitteluryh-
mä valmistelemaan Oppimiskeskuksen kehitystyötä. 
Kirjastolaisten lisäksi ryhmässä oli mukana myös si-
dosryhmien edustajia. Alkuvaiheessa toiminta oli pää-
asiassa tietojen keräämistä ja alustavien suunnitelmien 
tekoa. Toden teolla suunnittelu käynnistyi, kun Aalto-
yliopiston Kampus- ja tilahallinto (KATI) sekä Aalto-
yliopistokiinteistöt Oy käynnistivät projektin omalta 
osaltaan. Yhteyshenkilöksi KATIsta tuli työympäristö-
päällikkö Päivi Hietanen ja hänen ehdotuksestaan suun-
nittelu päätettiin aloittaa palvelumuotoiluprojektilla. 

Palvelumuotoilun aamuhämärä 
Syksyn 2013 palvelumuotoiluprosessi oli hämmentävä 
kokemus. En millään aluksi jaksanut uskoa, että pro-
jektissa saadaan aikaan järkeviä tuloksia. Oli sekaan-
nuksia aikatauluissa, hajanaista tietoa ja paljon avoimia 

kysymyksiä. Istuin kuitenkin tiiviisti työpajoissa, pidin yhteyttä Kuudes Kerros -suunnit-
telutoimistoon ja vastailin parhaani mukaan kaikille kyselijöille. Kuudennen Kerroksen 
konsultit varmaankin tiesivät koko ajan missä mennään vaikka kukaan muu ei tiennyt. 
Konsultit lohduttelivat, että kyllä tämä tästä. Jossain vaiheessa sitten hiljalleen alkoi tul-
la aavistus, että tämä voi toimiakin. Työpajoissa esiteltiin uskottavia tuloksia, keskuste-
luissa löydettiin yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Ja kun loppuraportti valmistui, ajattelin 
että näinhän sen pitikin mennä. Suuri joukko ihmisiä oli nähnyt eri tavoin vaivaa ja lopuksi 
meillä oli käsissämme asiakastyypit, palvelulupaus, aikataulu ja nippu uusia palveluideoi-
ta. Tällaista emme olisi kirjaston omalla porukalla yksin saaneet aikaan. 

Hankesuunnittelussa mukana  
Vielä vuosi sitten en ollut kuullut sanaa hankesuunnittelu. Kun sitten kuulin sen, minut 
kutsuttiin hetimmiten hankesuunnittelukokoukseen. Kävi ilmi, että kyse on arkkitehtuuri-
painotteisesta kaavailusta, jossa mietitään mitä rakennukselle täytyy ja voidaan tehdä jotta 
siitä saataisiin hyvä paikka opiskella ja tehdä työtä. Lopputuloksena on lista rakennustekni-
siä toimenpiteitä, joiden pohjalta remontille lasketaan hinta. Lista antaa myös pohjan suun-
nittelun seuraaville vaiheille. Hankesuunnittelukokouksissa vilisi termejä, joita en ymmär-
tänyt ja välillä pysäytin koko muun seuraväen ihmettelemään kysymysteni pohjattomuutta. 
Mutta vähitellen alkoi ajatus Oppimiskeskuksesta selkiytyä. Kirjaston väestä Eeva-Liisa 
Lehtonen ja Sirkku Känsälä tulivat vielä mukaan hankesuunnitteluporukkaan. Mielipitei-
tämme kuunneltiin, niin kuin tietysti pitääkin, koska mehän talossa aikanaan työskente-
lemme. Arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden ammattitaito ja omistautuminen lämmitti 
mieltä. Hankesuunnitteluraportti ja sisustuksen konseptisuunnitelma valmistuivat ja saa-
tiin jakoon huhtikuun 2014 alussa. 

Hankesuunnitteluraportissa ja sisustuskonseptissa on ehdotuksia, jotka toteutuessaan 
muuttavat rakennuksen luonteen aivan toisenlaiseksi kuin se on nyt. Joissakin tiloissa 
muutoksia voidaan suojelun takia tehdä vähän, mutta siellä missä se on mahdollista, siel-
lä tapahtuu paljon. Kaksi alinta kerrosta, jotka nykymittapuun mukaan ovat liian matalia 
asiakastiloiksi, poistuvat kokonaan ja tilalle tulee yksi korkea kerros. Kaikkien kerrosten 
läpi kulkeva uusi porraskäytävä selkiyttää kulkureittejä. Palvelupisteiden paikat muuttu-
vat. Toki on mahdollista, että nämä asiat muuttuvat suunnittelun edetessä. Rakennuksen 
suojelusta vastaavalla tahoilla saattaa myös olla sanansa sanottavanaan. 

Tauko, ei paikalla vaan liikkeessä
Hankesuunnittelun valmistumisen jälkeen on tilasuunnittelussa parin kuukauden tau-
ko, jonka aikana mm. lasketaan remontin kustannukset. Sen jälkeen tehdään toivottavasti 
myönteinen investointipäätös. Aiheutuvan tauon hyödynnämme kirjastossa suunnittele-
malla omaa toimintaamme ja uusia palveluita. Asiakaspalvelun osalta uusien toimintamal-
lien suunnittelu on jo alkanut. Lähtökohtana on ajatus, että luomme jotakin uutta, sellaista 
mitä kukaan meistä ei ole vielä kokeillut. Uusien palveluiden suunnittelu alkaa huhtikuus-
sa 2014. Aihiot näihin palveluihin on poimittu palvelumuotoiluhankkeen loppuraportis-

OPPIMISEN JA TYÖNTEON TULEVAISUUS: YHTEENVETO OPPIMISKESKUKSEN 
KANNALTA
Oppimiskeskuksen käyttäjillä on odotus siitä, että he pystyvät käyttämään palveluita koska tahansa ja 
missä tahansa.

Opiskelijat haluavat käyttää omia laitteitaan ja kulloinkin käytössä olevia parhaita mahdollisia 
käyttöliittymiä.

Oppiminen muuttuu verkostoissa tapahtuvaksi, joten käyttäjät haluavat helpon tavan vuorovaikuttaa, 
verkostoitua ja tehdä yhdessä töitä muiden käyttäjien kanssa.

Näkymä 
oppimiskeskustilan 
alatasolta 
(hankesuunnitelma)

Kuudes Kerros: Palvelu-
muotoilun loppuraportti
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ta ja kehittely on tarkoitus aikatauluttaa niin, että 
voimme testata uusia palveluita tammikuusta 2015 
lähtien. Tuolloin alkaa Otaniemen kampuskirjas-
ton evakkoaika Otakaari 1:n A-siiven väistötiloissa. 
Evakko päättyy loppuvuodesta 2016, jolloin kaikki 
kampuskirjastot sekä Arkkitehtuurin laitoksen kir-
jasto muuttavat peruskorjattuun rakennukseen ja 
Oppimiskeskus aloittaa toimintansa. 

Suunnittelua suviyössä
Tilasuunnittelun seuraavan vaiheen, luonnossuun-
nittelun, on kerrottu alkavan kesäkuussa 2014. Sen 
jälkeen seuraa toteutussuunnittelu. Ensikertalaisel-
le nämäkään nimitykset eivät kerro mitään. Onnek-
si mukana on ammattilaisia, jotka tietävät mistä on 
kyse. Arvatenkin näissä vaiheissa mennään yksityis-
kohtiin. Suunnittelu muuttuu konkreettisemmaksi 
ja alamme selvemmin nähdä millainen paikka opis-
kelulle ja työnteolle Oppimiskeskuksesta tulee. 

Tieto kulkee
Oppimiskeskussuunnittelu on viimeistään opettanut 
minulle, että suunnittelu on ryhmätyötä. Yksinäinen 
sankarisuunnittelija ei millään pysty pääsemään 
yhtä laadukkaaseen lopputulokseen kuin kiinnos-
tunut ja asialleen omistautunut ryhmä. On ollut ilo 
seurata ammattilaisten rutiinien hiomaa työskente-
lyä, mutta ehkä vielä suuremmin ovat ilahduttaneet 
opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja kirjaston 
työntekijöiden joukossa tapahtuneet keksinnöt ja oi-
vallukset. Toivon, että jatkamme oivallusten polulla 
tästä eteenkinpäin. 

Tiedon jakaminen on toivotta-
vasti onnistunut suunnittelun 
kuluessa. Ainakin on pyritty 
pitämään kirjaston henkilös-
töä koko ajan tietoisena siitä 
missä mennään. Suunnittelun 
vaiheiden taitekohdissa on pi-
detty tiedotustilaisuuksia, tie-
toa on välitetty postituslistoilla 
ja suunnittelusta on puhuttu 
myös pienemmissä ryhmissä 
kuten tiimikokouksissa. On 
ollut myös epäonnistumisia 

Learning Hub project in 2013
The year 2013 was a busy year for the Learning Hub project. 
The Learning Center network has been expanding at a fast pace. 
We’ve added six new locations to our map: Greenhouse, Hideout, 
Gentti, Tokyo Hub, ADD Lab and Urban Mill, the latter two as 
partner members. Besides, two more new Learning Hubs were 
being designed during 2013.

Success story of Greenhouse
Learning Hub Greenhouse was opened at the School of Science in March 2013. The project 
was developed together with two local students who made sure that the needs of the local 
community were met as well as possible. Both students and staff  answered questionnaires, 
participated in planning workshops, and even joined “talkoot” (a traditional Finnish event for 
doing a large job together with your community) to build up the space. The project turned out 
to be extremely successful: the space was immediately taken into use both by the students 
and staff  for work, informal learning, teaching activities, and various events.

We are proud to report that in 2013 the visitor number at the Computer Science building 
library that hosts the Leaning Hub Greenhouse has grown over 100 % compared to the previo-
us year and amounted to 40 842 people.

Hub for the Töölö Campus main building
Inspired by this example, Aalto University School of Business 
invited the Learning Hub to facilitate the development of an 800 
m2 in the original library premises at the Töölö campus main 
building. This is the space that will host the information and lib-
rary services when the collection is consolidated at the Learning 
Center. This development was an important milestone for Aalto 
University Library as we got to directly infl uence the environment 
where our services will be off ered in the future and to gradually 
transit into the new service mode together with our customers. 

The ambitious project started in the spring 2013 and involved 
multiple stakeholders from Aalto University Corporate Relations 
to the Finnish National Board of Antiquities. As for the students, 
this time we’ve recruited a multidisciplinary team of fi ve from all 
over Aalto: three from various programs at BIZ, one from the Spa-
tial Design at ARTS, and one from the Real Estate Investment and 
Finance at ENG. The student team played a crucial role in defi ning 
the range of services off ered in the premises and planning the ac-
tual space. We hope that Learning Hub Rooftop will become a 
multifunctional learning space that embodies Aalto BIZ spirit and 
culture, operates as a service and information access-point and 
encourages interaction and sharing.

Learning 
Hubs - pilots 
for the future 
Learning Cen-
ter services.

Learning Hubs on the map

Otaniemen kampus kirjasto, 
kuva peruskorjauksen 
hankesuunnitelmasta

KUVA: ARKKITEHDIT NRT

kuten yritys käynnistää keskustelua kirjaston oman 
suljetun wikin avulla. Jos löytyy vielä uusia tapoja 
ideoida, keskustella ja jakaa tietoa, ne kannattaa il-
man muuta ottaa käyttöön. 

Tieto on kulkenut myös kirjaston ulkopuolelle. 
Palvelumuotoilussa mukana olleet asiakkaamme 
ovat levittäneet oppimiskeskustietoisuutta omia 
kanaviaan käyttäen. Riitta-Liisa Leskisen ja Vale-
ria Gryadan pitämiin kumppanuushaastatteluihin 
osallistuneet ovat myös säteilleet tietoa ympärilleen. 
Palvelumuotoilun loppuraporttia on luettu laajalti 
Aallossa ja ulkopuolella, päätelleen yhteydenotoista 
julkistamisen jälkeen. Aktiivinen tiedottaminen eri 
kanavien kautta jatkuu ja kaikki kiinnostuneet pide-
tään ajan tasalla suunnittelun etenemisestä. 

Vauhti päällä kehittämisessä
Keskusteluista kirjastolaisten kanssa minulle on 
syntynyt käsitys, että kaikki alkavat olla kelkassa 
mukana. Aluksi muutos ei ehkä tuntunut tulevan 
lähelle, suunnittelu vaikutti haahuilulta (minusta 
ainakin vaikutti) ja aikaa sopeutumiseen tuntui ole-
van äärettömästi. Nyt asiat alkavat konkretisoitua 
ja tulla henkilökohtaisemmiksi. Asioihin kannattaa 
vaikuttaa tässä vaiheessa osallistumalla työpajoi-
hin, suunnitteluryhmiin ja muuhun Oppimiskeskus-
pöhinään. Ja kun vauhti on saatu päälle, niin sitä ei 
todellakaan kannata pysäyttää vuoden 2016 joulu-
kuussa, vaan jatkaa edelleen. Muuttukoon Oppimis-
keskus ketterästi aina ajan vaatimusten mukaan. 

Matti Raatikainen
KUVA: VALERIA GRYADA
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And for the Forest Products Techology Department
Another large scale Learning Hub development took place at the Forest Products Techno-
logy Department Library at the School of Chemical Technology. In the true interdisciplina-
ry spirit of Aalto University, we invited twenty Spatial Design students from ARTS to crea-
te concepts of the future learning environment together with the local CHEM students in a 
course called “Space in Practice”. Five unique solutions were proposed to the local commu-
nity at the end of 2013. We are looking forward to the outcomes of this tight collaboration.

More Hubs
Two Learning Hubs, Gentti (ENG) and TOKYO Hub (ARTS) were independently crea-
ted by two student teams using the Learning Hub project development methods. Otaniemi 
Campus Library has sown the seed of the future Learning Center environments at a pop-up 
learning hub Hideout. Later in 2013, ADD Lab and Urban Mill joined us as well. These ini-
tiatives off er collaborative platforms in the fi elds of 3D printing technology and urban inno-
vation respectively and share the same passion for innovation we have at Aalto University 
Library. This makes them both perfect partner members at the Learning Center network. 
Together we can make a much greater impact!

The method of developing
In 2013 we further experimented with the method of developing the Learning Hubs 
and created a process that can be applied in all cases: fi nd an underused space; recruit 
a project team from the local students; involve the local community in planning, design and 
construction; communicate the entire process; and keep observing, learning and improving 
the space as the users occupy the new learning environment. We believe that engaging the 
“locals” is the best way to ensure the project success. Aalto University community is not only 
our customer, but also our most important recourse, and the Learning Hub project helps us 
understand that recourse better.

Valeria Gryada

View from cafeteria 
Konetekniikka

Väistötiloihin muuton suunnittelu
Väistötiloihin muuttoon orientoituminen käynnistyi, kun Otaniemen 
kampuskirjaston peruskorjaus ja uudistaminen Oppimiskeskukseksi 
alkoi vaikuttaa todennäköiseltä. Kirjaston johtoryhmän asettama 
muuton suunnitteluryhmä aloitti työnsä jo vuoden 2012 lopulla.

Vuoden 2013 aikana kartoitettiin 
väistötiloihin siirrettävien koko-
elmien määriä sekä tarvittavia 
palvelu- ja työtiloja. Kirjaston tyh-
jentäminen ja toimiminen toisissa 
tiloissa on kokonaisuutena suuri 
operaatio, joten halusimme kuulla 
vastaavankaltaisista kokemuksis-
ta. Niissä merkeissä kävimme mm. 
Kaisa-kirjastossa keskustelemassa 
kollegojen kanssa muuton vaatimis-
ta toimenpiteistä.

Sopiva väistötila löytyi remon-
toitavasta Otakaari 1 A-siivestä, joka 
on keskellä kampusta ja osa tulevaa 
kandikeskusta. Tilan suunnittelua 
on jatkettu yhteistyössä Aalto-yli-
opiston kampus- ja tilapalveluiden 
kanssa. Loppuvuodesta 2013 selvisi 
sekin, että saamme kokoelmatilaa 
osoitteesta Otakaari 7. Tämä lisätila on tarpeen, vaikka Otaniemen kampuskirjaston nykyi-
siä kokoelmia käydään kriittisesti läpi ja toimitetaan Kuopioon Varastokirjastoon.

Muuton aikataulu on tarkentunut matkan varrella ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 
pääsemme muuttamaan väistötilaan vuodenvaihteessa 2014–2015. Väistötiloihin muuttoa 

suunnitellaan rinnan Oppimis-
keskuksen suunnittelun kanssa.  
Oppimiskeskuksen palveluiden 
ideat ovat syntyneet yhdessä 
käyttäjien ja henkilökunnan 
kanssa. Väistötilasta on tulossa 
kurkistus tulevaan Oppimiskes-
kukseen, onhan siellä tarkoitus 
testata uusia palveluideoita. 

Sirkku Känsälä, Saija Nieminen
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Monikanavaisuus 
tietoaineiston jakelussa

Tietoaineistokustannusten  
jakautuminen 2010-2013

Aineistojen määrät
2010-2013

Tulevassa Oppimiskeskuksessa tilat on tarkoitus vapauttaa 
mahdollisimman laajalti asiakaskäyttöön. Kokoelma suunnittelun 

painopiste alueet ovatkin tällä hetkellä kirjaston painetun kokoelman 
karsimisessa ja e-kirja kokoelman kasvattamisessa. 

Uudenlaiset e-kirjojen hankintamallit 
takaavat tutkijoille ja opiskelijoille aikai-
sempaa paremman ja suoremman mah-
dollisuuden vaikuttaa siihen, että kirjas-
ton kokoelmiin hankitaan heitä kiinnos-
tavia kirjoja. Aalto-yliopiston kirjastossa 
on hyödynnetty esimerkiksi e-kirjahan-
kinnan PDA-mallia erityisesti uuden tut-
kimuskirjallisuuden hankinnassa. 

PDA-mallissa (Patron Driven Acqui-
sition) kirjaston roolina on koota e-kirja-
palveluntarjoajalta kiinnostava valikoima 
e-kirjoja. Valittujen kirjojen tiedot lisä-
tään kirjaston kokoelmatietokantaan asi-
akkaiden löydettäväksi. Pysyvästi Aalto-
yliopistolaisten käyttöön ostautuvat PDA-
valikoiman e-kirjoista ne, joita asiak kaat 
lukevat. 

Vuonna 2013 e-kirjavälittäjä  EBSCOn 
PDA-valikoimasta ostautui Aalto-yliopis-
tolaisten pysyvään käyttöön yli 300 e-kir-
jaa. Loppuvuodesta aloitettiin PDA-han-
kinta Dawsoneran e-kirjoilla ja hankinta 
jatkuu 2014.

Miira Sarkki

Oppimiskeskushanke osana 
kiinteistöyhtiön toimintaa
Ympäristö- ja kehittämispäällikkö Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt 
Oy:stä kertoi joulukuussa 2013 pidetyssä Oppimiskeskussuunnittelun 
keskustelu- ja tiedotus tilaisuudessa lyhyesti yhtiön osallistumisesta 
tutkimus toimintaan ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen luomiseen 
Aalto-yliopiston kampuksille. Mikä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy oikein on ja 
miten sen toiminta liittyy Oppimiskeskuksen suunnitteluun?

Satu Kankaala on opiskellut Otaniemessä maanmittausosastolla diplomi-insinööriksi. 
Oltuaan töissä yksityiselläkin sektorilla hän on palannut Aalto-yliopiston kampukselle 
Lämpömiehenkujalle Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n tehtäviin. 

Yksi yliopistojen kiinteistöyhtiöistä
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy perustettiin yhtenä 
kolmesta osakeyhtiöstä yliopistolakiuudistuksen 
yhteydessä vuonna 2009 siirtämällä niille Senaatti-
kiinteistöjen koko yliopistokiinteistöjen toimiala. 
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n osakkaita ovat Aalto-
korkeakoulusäätiö (2/3) ja Suomen valtio (1/3). Yh-
tiö omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä ole-
vista kiinteistöistä ja toimitiloista Otaniemessä ja 
Töölössä.  Yhtiön tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää 
ja kehittää Aalto-yliopiston toimitiloja ja kiinteistö-
jä sekä niihin liittyviä tukipalveluja pitkäjänteisesti.

Yhtiön toimialueista Oppimiskeskuksen kehit-
tämiseen liittyy eniten rakennuttaminen. Aalto-yli-
opistokiinteistöt Oy on Otaniemen kampuskirjaston 
peruskorjauksessa hankkeen tilaaja ja rakennuttaja, 
yhteyshenkilönä rakennuttajapäällikkö Jarmo Wi-
lander. Muita toimialoja ovat kiinteistöjen ylläpito 
ja vuokraus, kiinteistökehittäminen eli maankäyttö 

ja kaavoitus, hallinto ja talous, sekä tutkimus- ja ke-
hitystoiminta, mitä Satu Kankaala itse vetää. ”Kyse 
omissa tehtävissäni on liiketoiminnan kehittämi-
sestä, kestävän kehityksen asioista ja uutena vielä 
energiaomavaraisesta Otaniemestä”, Kankaala täs-
mentää.

Työntekijöitä yhtiössä on tällä hetkellä 13. Aal-
to-yliopiston talousjohtaja Marianna Bom on yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja.

Yhteistyötä kampus- ja tilapalvelujen kanssa 
Työnjako Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Aalto-
yliopiston kampus- ja tilapalvelujen välillä yleensä 
ja Oppimiskeskushankkeessa on Satu Kankaalan 
mukaan siinä mielessä selvä, että kampus- ja tila-
palvelut on yhtiön vuokralainen ja asiakas. Toimijat 
tekevät paljon yhteistyötä keskenään, Kankaala esi-
merkiksi Aallon kestävän kehityksen erityisasian-
tuntija Meri Löyttyniemen, työympäristöpäällikkö 
Päivi Hietasen ja arkkitehti Pauliina Skytän kanssa.

”Olemme mukana yliopiston tilahankkeissa Ota-
niemen kampuksella jo hankesuunnitteluvaiheessa, 
mutta yhtiö ei ole kampus- ja tilapalvelujen lailla 
mukana tilojen muutostöissä. Yliopiston toimiti-
lastrategia kuuluu luonnollisesti yliopistolle.” Kan-
kaala kertoo. Yhtiölle uudenlaisten tilojen pilotointi 
on tärkeää.

Satu Kankaala

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy: 
http://www.aaltonet.fi/fi

VALOKUVA: JUKKA-PEKKA SALMISTO
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Tutkimusohjelmat – tulevaisuuden oppimisympäristöt
Satu Kankaala kertoo innostuneena RYM Oy:n tutkimusohjelmista, joissa yhtiö on muka-
na. Yhtiö osallistuu Sisäympäristö-tutkimusohjelman Tulevaisuuden oppimisympäristöt 
-työpakettiin, jossa erityinen kiinnostus kohdistuu oppimisympäristöihin. Yhtiö osallis-
tuu myös Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelmaan, jossa keskitytään kaupun-
kisuunnitteluun ja -kehittämiseen. Aalto-yliopiston kannalta jälkimmäinen tutkimus on 
paljolti kampuksen kehittämistä. Aalto-yliopiston tutkijat tekevät tutkimusta näissä mo-
lemmissa tutkimusohjelmissa. Yhtiön tavoitteena on viedä ohjelmien tutkimustuloksia 
käytäntöön yhteistyössä yliopiston kampus- ja tilapalvelujen kanssa. Oppimiskeskus on 
yksi oppimisympäristötutkimuksen piloteista.

Tutkimusten, kyselyjen ja selvitysten tulokset kiinnostavat meitä, Kankaala tähdentää. 
Niitä tulisi voida soveltaa oppimis- ja työympäristöjen sekä kampuksen suunnitteluun jat-
kossa. Kiinteistöomistajana tavoittelemme esimerkiksi sitä, että tilankäyttö olisi tarpeiden 
mukaista, järkevää ja joustavaa. Sisäympäristö-ohjelmassa tavoitteenamme on tulevaisuu-
den oppimisympäristöjen luominen Aallon kampuksille. Kansainvälisten tutkimustulos-
ten mukaan kirjastot ovat siirtymässä epämuodollisiksi ja monikäyttöisiksi oppimisympä-
ristöiksi (ks. oheinen kuva). 

Oppimiskeskus – kokeilua ja rakentamista
Oppimiskeskus on Aalto-kiinteistöyhtiöiden näkökulmasta uudenlaisten oppimisym-
päristöjen pilotti, mutta myös peruskorjaushanke. Satu Kankaala näki Oppimiskeskus-
hankkeen näin:

 ■ Sanoisin, että Alvar Aallon arkkitehtuuri on tulevalle Oppimiskeskukselle resurs-
si ja vetovoimatekijä, vaikkakin hankkeessa tulee pyrkiä nykyaikaistamiseen ja 
elävöittämiseen. Kyllä tämä kohde, koko kampuksen ydinalue, on oikea helmi.

 ■ Nyt kun palvelumuotoiluvaihe palvelu- ja tilakonsepteineen on saatu valmiiksi, 
laaditaan hankesuunnitelma, joka on yliopiston vastuulla. Siitä eteenpäin hanke 
on yhtiön vastuulla luonnossuunnittelu- ja rakentamisvaiheiden ajan.

 ■ Oppimiskeskussuunnittelussa kannattaa olla jämäkkänä, jotta pettymyksiltä 
vältytään. Kustannukset voivat muuten yllättää.

 ■ Pidän Learning Hubien mallia hyvänä, siinä on eri puolille Aalto-yliopistoa luotu 
pienin kustannuksin uudenlaisia ja mielenkiintoisia oppimisympäristöjä, ja saa-
tu samalla esimerkiksi käytävien hukkatiloja aktiiviseen käyttöön.

Oppimiskeskusrakentamisessa olisi hyvä kirjastonkin vaatia energiatehokkuutta, Kankaa-
la sanoo kuvaillessaan kiinteistöyhtiön kestävän kehityksen edistämiseen ja energiatehok-
kuuden parantamiseen liittyvää työtä.

Peruskorjauksessa (Otaniementie 9) toki pyritään energian kulutusta vähentäviin rat-
kaisuihin. Otaniemen kampuksella olevat vanhemmat ja arkkitehtonisesti arvokkaat ra-
kennukset voivat olla tältä kannalta haastavia, aina ei ole voitu toteuttaa jotain haluttua 
yksinkertaista asiaa. Voi käydä niinkin, että ilmanvaihto ja laitteet paranevat mutta ener-
giankulutus kasvaa.
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Uudet 
oppimisympäristöt

RYM Oy toimii rakennetun 
ympäristön strategisen 

huippuosaamisen 
keskittymänä. Yhtiö on 

kiinteistö- ja rakennusalan 
huippuosaamisen 

pääomasijoitusyhtiö, 
joka sijoittaa 

yritysten ja julkisten 
innovaatiorahoittajien 

rahoitusta ja tietotaitoa 
alan kansainvälisen 

kilpailukyvyn 
kannalta tärkeimpiin 

tutkimusaiheisiin.
 http://rym.fi/

Haastattelu (tammikuu 2014) on 
hyvä päättää Satu Kankaalan 

näihin sanoihin:

Oppimiskeskuksen suunnittelu kiinnostaa 
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:tä tutkimuk-
sellisessa mielessä, sillä siinä on mahdollista 
demonstroida tulevaisuuden oppimisympä-
ristöjä. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen 
arvo on merkittävä ja se sijaitsee kampuksen 
ytimessä valmistuvan metroaseman vieres-
sä. Ratkaisuissa on tärkeää samanaikaisesti 
ammentaa olemassa olevasta ja etsiä uutta.
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Hankesuunnittelu käynnistyi 
syksyllä 2013
Oppimiskeskuksen (Otaniemen kampuskirjaston peruskorjauksen) 
hankesuunnittelu jaettiin kahden toimiston kesken. Sisustussuun-
nittelun osuus tilattiin Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:stä. Arkkiteh-
dit NRT Oy vastasi hankesuunnittelun arkkitehtuurin ja teknisten 
ratkaisujen osuudesta. 

Työ käynnistyi syksyllä 2013 siten, että palvelumuotoiluprojektia ja hankesuunnittelua 
tehtiin lähes samanaikaisesti. Hankesuunnitteluraportti ja sisustuksen konseptisuunnitel-
ma valmistuivat ja julkistettiin maalis-huhtikuussa 2014. Toimistojen kanssa tehtiin sopi-
mus nimenomaan hankesuunnitteluvaiheen suunnittelusta. Investointipäätöksen jälkeen 
suunnittelijat kilpailutetaan.

Uudistamista ja suojelua
Hankesuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on saada rakennushankkeelle mahdollisim-
man oikeaan osuva kustannusarvio. Rakennus itsessään on lähtökohta ja suunnittelussa 
kartoitetaan tarvittavat tilalliset ja rakennustekniset muutokset, hankesuunnittelun ark-
kitehti Teemun Tuomen sanoin. Tällä kertaa lähdettiin liikkeelle, kuten edellä on kerrot-
tu, laajemmista tavoitteista palvelujen uudistaminen ja niihin liittyvät tilatarpeet mukaan 
lukien.

Rakennus on alun perin kirjastoksi suunniteltu, mutta suunnitteluajan kirjasto oli hy-
vin erilainen kuin Oppimiskeskus tulee olemaan. Kirjastorakennus valmistui Alvar Aallon 
suunnittelemana vuonna 1970. Hankesuunnitelman ratkaisun avaimeksi muodostui van-
hojen matalien kirjavarastokerrosten ottaminen aktiiviseen asiakaskäyttöön. Suunnitel-
massa yksi välipohjista päätettiin osittain purkaa. Keskeinen uudistus on sekin, että sa-
moja tiloja voi olla sekä henkilökunnan että asiakkaiden käytettävissä. Suojelutavoitteiden 
puitteissa on pyritty löytämään ratkaisuja hankesuunnittelun piiriin kuuluviin asioihin. 
Myös yhteyden parantaminen kampuksen tulevaan kandikeskukseen on otettu huomioon.

Brändäystä ja sisustusta
Sisustussuunnittelussa tehtävänä oli palvelukonseptin sovitta-
minen rakennukseen ja Oppimiskeskuksen visuaalisen ilmeen 
määrittely.  Suunnitelmassa heijastuvat brändiajattelun kautta 
kiteytetyt arvot: avoin, mukava, sosiaalinen, yksityinen, helppo, 
haastava, edistyksellinen, perinteinen, kestävä, luova, monita-
soinen, tuottava. Arvokas historia ja nykyaika näkyvät samassa 
rakennuksessa, ja sisustuksen punainen lanka sitoo ne yhteen, 
sisustusarkkitehti Päivi Meurosen mukaan. Kellarikerroksiin 
voidaan rakentaa uutta ja erilaista tilaa. Konseptissa kuvataan 
paitsi palvelujen sijoittumista ja visuaalisen ilmeen eri osa-alu-
eita, myös henkilöstön työympäristöä. 

HANKESUUNNITELMA
http://web.lib.aalto.fi/learnigcenter/wp-content/uploads/2014/04/
Oppimiskeskus_Hankesuunnitelma_alustava_140327.pdf

LISÄÄ HANKESUUNNITTELUSTA TEEMU TUOMEN 
KIRJOITUKSESSA
http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/tarinat_parent/oppimiskeskuksen-
hankesuunnittelu/

Teemu Tuomi

Päivi Meuronen

KUVA: SISUSTUSKONSEPTI, LUKU 4.1.

SISUSTUSKONSEPTI
http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/wp-content/uploads/2014/04/
Oppimiskeskus_Sisustuskonsepti.pdf

LISÄÄ SISUSTUSKONSEPTISTA PÄIVI MEUROSEN 
HAASTATTELUSSA:
http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/tarinat_parent/sisustus-sitoo-perinteisen-
kirjaston-ja-uuden-oppimisympariston/



Kampuskirjastot

Arabian kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 31000

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Hämeentie 135 A, Helsinki

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

050 406 6916

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-arabia@aalto.fi

Otaniemen kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 17000

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Otaniementie 9, Espoo

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

050 316 1011

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-otaniemi@aalto.fi

Töölön kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 21270

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Mechelininkatu 3 D, Helsinki

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

040 353 8032

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-toolo@aalto.fi

Aalto-yliopiston kirjasto

http://lib.aalto.fi




