KARIN KAMPUKSEN IDEAPÄIVÄT
6.11., 14.11. JA 22.11.2018
TULOKSET JA KÄSIKIRJA

SISÄLTÖ
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Yhteenveto tuloksista
Kehittämisessä mukana
Synergioiden rakentaminen
Kampuksen visio ja brändi
Palvelut ovat paikkoja ja toimintoja
Miten tästä eteenpäin:
jatkokehittämisessä tärkeää
7. Yhteistyössä mukana

ESIPUHE
Karin kampuksen käyttäjäkeskeisen ja osallistavan suunnitteluprosessin
tavoitteena oli luoda ymmärrys kampuksen käyttäjien nykyhetken ja
tulevaisuuden tarpeista. Käyttäjätarpeita kerättiin ennakkokyselyllä sekä
kolmipäiväisillä kaikille raumalaisille avoimilla ideointipäivillä. Oheinen
käsikirja kokoaa ideapäivillä tuotetut tulokset – käyttäjätarpeet, kampuksen vision ja kampuksen kehittämisen teemat – yksiin kansiin.

Käsikirja antaa myös
kampuksen toimijoille,
raumalaisille urheiluseuroille
ja muille yhdistyksille ideoita
oman toimintansa kehittämiseen
ja rikastamiseen!

Käsikirja sisältöineen ei ole virallinen toteutus- tai tilasuunnitelma, vaan tuottaa käyttäjätietoa sekä arkkitehtija teknisen suunnittelun pohjaksi että kampuksen kehitysprojektin päätöksenteon tueksi. Raportissa esitetyt
käyttäjätarpeet kuvaavat prosessiin osallistuneiden tahojen omia näkemyksiä ja prioriteettejä. Lopulliset
tilavaatimukset ja toteutussuunnitelmat selkeytyvät arkkitehti- ja teknisen suunnittelun aikana.
Käyttäjätarpeet on luokiteltu raportissa kolmeen osa-alueeseen:

• Kampuksen yhteisiin tiloihin ja palveluihin
• Liikunnan ja hyvinvoinnin tiloihin ja palveluihin
• Koulutuksen ja nuorten tiloihin ja palveluihin
Käyttäjätarpeiden pohjalta on laadittu periaatteet kampuksen toimintamallin, vision ja synergioiden
kehittämiselle. Käsikirja tarjoaa myös lyhyen yhteenvedon kampuksen jatkokehittämisen teemoista.
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1 YHTEENVETO TULOKSISTA

IDEAPÄIVIEN TAVOITTEET
• Ymmärretään käyttäjien tarpeet. Luodaan kehittämiselle prioriteetit.
Muokataan käyttäjätieto teknisen suunnittelun lähtötiedoksi.

• Luodaan yhteinen Karin kampuksen visio ja identiteetti.
• Luodaan uusia näkökulmia ja palveluinnovaatioita.
• Kehitetään synergioita: yhteistyötä, jakamista ja yhteiskäyttöä.
• Rakennetaan yhteisöllisyyttä: Karin kampukselle syntyy yhteishenki,
kehittämisen ekosysteemi ja kumppanuusverkosto.

• Suunnittelu tukee Rauman kaupungin kaupunkikehittämisen strategiaa ja arvoja:
avoimuutta, rohkeutta, luovuutta ja kuntalaisia osallistavaa.
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KARIN KAMPUKSEN SUURIN MAHDOLLISUUS
”Kampus, uimahalli, talviharjoitteluhalli, jalkapallokentät,
jäähallit, Parpansalin luistelu- ja pesäpallokenttä,
Kipparinpuisto, kirjasto, Nortamonkadun perhekeskus,
pelastuslaitos & VPK ja hotelli muodostavat kokonaisuuden,
jota millään muulla Suomen kaupungilla ei ole tarjota
kävelyetäisyyden päässä toisistaan!”
– Mikko Aikko, Rauman Lukko ry –
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IDEAPÄIVIEN TULOKSET LUKUINA
10

HYVÄÄ PAIKKAA

600+
IDEAA

KOULULAISTA

20

KONSEPTIA

40+

SYNERGIAA
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60+

44

YRITYSTÄ,
YHDISTYSTÄ TAI
TOIMIALAA

170+
OSALLISTUJAA

KARIN KAMPUKSEN VISIO – KULTTUURIKAMPUS
KUTSUU, HOUKUTTELEE JA INNOSTAA
TAITO
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KOKO KAMPUS
KASVATTAA

INTO

KAMPUS AKTIVOI
JA INNOSTAA

PALO

HYVINVOINNIN
KAMPUS

KARIN KAMPUKSEN 10 HYVÄÄ PAIKKAA
1. Aula ja olohuone

2. Uimahalli

3. Liikunta/palloiluhalli ja kuntosali

4. Kahvila-ravintola

6. Hj. Nortamon koulu

5. Kampus-sali

7. Nuorisotilat

8. Musiikki- ja kansalaisopisto

9. Käytävät
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10. Piha ja terassit

KARIN KAMPUKSEN TILA- JA PALVELUKONSEPTIT
YHTEISET TILAT JA PALVELUT

LIIKUNTA JA
HYVINVOINTI

KOULUTUS JA
NUORISOTILAT

Aula

Piha ja terassit

Uimahalli

Hj. Nortamon koulu

Olohuone

Tapahtumatuotanto

Liikunta- ja palloiluhalli

Musiikkiopisto

Kahvila, ravintola,
ruokala

Liikkuminen ja opastus

Kuntosali

Kampus-sali

Käytävät

Käytettävyys

Hyvinvointipalvelut

Kansalaisopisto

Kokoontumistilat
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Nuorisotilat

ERITYISET HAASTEET
PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?
KÄYTETTÄVYYS
JA ESTEETTÖMYYS
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LIIKKUMINEN
JA LIIKENNE

TEKNIIKKA JA
JÄRJESTELMÄT

2 KEHITTÄMISESSÄ
MUKANA

KARIN KAMPUS – TOIMIJAT JA TOIMINTA
Hj. Nortamon
peruskoulu

Nuorisotilat
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Musiikkiopisto

Uimahalli

Kansalaisopisto,
kuvataide- ja
käsityökoulu

Liikunta/
palloiluhalli

IDEAPÄIVILLE MUKAAN SUUNNITTELEMAAN:
Hj.
Nortamon
koulu

Kuvataidekoulu

Kansalaisopisto

Musiikkiopisto

Käsityökoulu
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Seurakunta

Liikuntahalli

Nuorisotoimi ja
valtuusto

Rauman
yrittäjät ry

Raumalaiset

Viestintä
ja media

Uimahalli

Ikäihmistenneuvosto

Kauppakamari

Kaupungin
johto ja
henkilöstö

Kirjasto ja
teatteri

Yritykset

Poliisi,
palokunta
ja joukkoliikenne

Hanketiimi,
alihankkijat

Urheiluseurat

Vammaisneuvosto

KUTSUTUT URHEILU- JA HARRASTESEURAT
Rauman
Uimaseura

Rauman
Cheerleadingseura

Rauma
Basket

Rauman
SalBa

FC Rauma

Fudoshin

Rauman
Voimailijat

Swimming
Team
rauma

Rauman
Naisvoimistelijat

NarviPallo

Kaaron
Roima

Pallo-Iirot

Kaigan

Hapkidoseura

Fera

Rauman
Urheilijat

Rauman
Työväen
Urheilijat

Rauman
Lukko

Rauman
Taitoluistelijat

Vapaaottelu

Rauman
Laitesukeltajat

Suunnittelussa mukana
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3 SYNERGIOIDEN
RAKENTAMINEN

”YHDESSÄ SAAMME ENEMMÄN”
“Kiitos! Tuli tunne, että
kerrankin meitä käyttäjiä
tullaan oikeasti kuulemaan
pitkin projektia.”

“Tehdään kampuksesta ja siitä
ympäröiväistä alueesta valtakunnan
ensimmäinen urheilun ja kulttuurin
keskus koko perheelle ja erityisryhmille.”

“Se on fiksu veto, että otetaan ne
suunnittelemaan, ketkä tulee loppupeleissä
tiloja ja palveluita käyttämäänkin.
Sillä saadaan paljon toimivampi ratkaisu.”

– ideapäivien osallistuja

– ideapäivien osallistuja

– Joel Tervonen, Ylen uutiset 20.11.

“Kun kaikki tulevat
toiveissaan ja
pyynnöissään vastaan
niin kampuksesta
saadaan enemmän kuin
osiensa summa.”
– ideapäivien keskustelussa
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“Tämän kaltainen osallistaminen on päivän
sana ja buumikin, mutta kampukselle tulee niin
paljon erilaisia toimintoja, että tämä on ehkä
paras tapa saada hanskattua näitä eri
toiveita ja tavoitteita.”

“Omista toiveista tulisi tosi pitkä lista.
Ensinnäkin, että kampus olisi kaunis,
moderni, toimiva ja käytännöllinen.
Se olisi kaikenikäisten tapahtumapaikka –
tai paikka jossa voidaan tavata.”

– Tomi Suvanto, Teknisen toimialan johtaja,
Rauman kaupunki, Ylen uutiset 20.11.

– Minna Linnala, Arkkitehti,
Rauman kaupunki

KARIN KAMPUS – SYNERGIAN ASKELEET
1. Koko kampuksen kehitykseen juurrutetaan

yhteinen toimintaprosessi. Kampuksella on oma
johtaja (emäntä/isäntä) ja toimijoiden yhteistyöelin.
Yhteistyötä kehitetään ja johdetaan.

2. Toimijoiden ja organisaatioiden etäisyyksien

minimointi: fyysinen, henkinen, digitaalinen,
yhteishenki ja yhteenkuuluvuus, identiteetti.

3. Yhteiset palvelut, yhteiskäyttö ja jakaminen:

käytännön ratkaisut tilojen ja välineiden
yhteiskäytölle sekä samankaltaisten toimintojen
yhteen tuomiselle. Rahoitus- ja liiketoimintamallit
yhteiskäytön tueksi.

4. Viestinnän kehittäminen: viestinnän johtaminen,
yhteisömanageri viestinnän joukkoistamisessa,
yhteistyöprosessi, kanavat ja välineet.
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TILOJEN YHTEISKÄYTTÖ
JA JAKAMINEN
• Ravintolat, kahvilat, ruokalat, kioskit
• Liikuntapaikkojen (uimahalli,
liikuntahalli, kuntosali, pienemmät
harjoitussalit) pukuhuone- ja
pesutilat, saunaosastot
Konserttisali, auditorio

•
• AV- huone ja välineistö
• Opetustilat, ohjaustilat,
kokoushuoneet

• Käytävä- ja aulatilat, lämpiö
• Näyttelytilat, galleriaseinät
• Säilytystilat, varastot – seurojen,

toimijoiden ja käyttäjien tarpeisiin
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• Terveyspalveluiden tilat ja
ensiaputilat

• Henkilöstön sosiaalitilat
• Hyvinvointitilat (lepohuone,
huutohuone)
Kampusmajoitus

•
• Opastus- ja info-piste
• Huoltotilat ja -käytävät,
siivousvarastot

• Piha-alueet ja kattoterassi
• Pysäköinti, kulkuvälineiden
latauspaikat

YHTEISET PALVELUT
JA TOIMINNOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urheilun ja kulttuurin luova yhteistyö!
Aula- ja opastuspalvelut
Tilapalvelut: varaus ja hallinta, kulkuoikeudet
Vahtimestari, huolto ja siivous
AV- ja IT-tukipalvelut
Kahvila, kioski ja ravintolapalvelut, kouluruokailun ylijäämäruoan
myynti kampuksen käyttäjille
Ensiapu ja terveydenhoito
Turvallisuus: vartiointi, kulunvalvonta
Hyvinvointipalvelut: hieronta, fysikaalinen hoito, kampaamo…
Tapahtumien lipunmyynti
Tapahtumatuotantopalvelut
Markkinointi ja viestintä, yhteisömanageri
Majoituspalvelu
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URHEILUN JA KULTTUURIN
LUOVA YHTEISTYÖ
• Karin kampus tuottaa uniikkeja urheilun ja kulttuurin yhdistäviä
tapahtumia.

• Kampus tarjoaa toimivat tapahtumatilat urheilun ja musiikin

tapahtumille. Kaikki tarvittava löytyy saman katon alta ja tapahtumat
rakennetaan yhteistyössä. Tapahtumien tuotteistus: tuotantoon ja
toteutukseen tarvittavat välineet, katsomot, äänentoisto ym.

•
•
•
•

Tavoite: vetovoima ja aktivointi. Ei pelkälle ”eliitille”.
Kokeilut: e-tapahtumat, e-musiikki jne.
Tapahtumapalvelut: digi, logistiikka, markkinointi ja viestintä.
Kokeilu- ja pajatoiminta: Fablab, Maker space, Hacker space, autotalli
(esim. nuorten mopohuolto ja värkkääminen).

• Palveluita: levy- ja urheilukauppa, fysiopalvelut musiikin ja liikunnan
harrastajille, messutapahtumat, soitin- ja välinekorjaamo

©ideascout 2018

YHTEISET RAVINTOLATILAT JA TOIMINNOT
•
•
S
•
•

RAVINTOLA

A
S B
C

A

• Asiakaspaikat
• Linjastot

B

• Iltatilaisuudet
• Kokous- ja kabinettitilat

C • Välipalat, automaatit

KAHVILA
KOULURUOKAILU
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Yksi keittiö, joka palvelee kaikkia
Aulapalvelut
Sosiaalitilat
Huoltopiha

Isoin kysymys: yksi toimija ei voi pyörittää
keittiöpalvelua (lainsäädäntö). Jatkomietintään: miten toiminnot järjestetään
synergioita luoden?

YHTEISET LIIKUNTATILAT JA TOIMINNOT
•
•
•
•
•
S•
•
•

KUNTOSALI

A
S B
C
LIIKUNTAHALLI
UIMAHALLI
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•
•

Lähekkäinen sijainti, kulkuyhteydet
Yhdistelmäliput, sisäänpääsy, kulunvalvonta
Aulapalvelut, jalkinesäilytys
Pukuhuoneet ja käyttäjien säilytystilat
Kahvila, ravintola, luentosali (koulutustilat)
Henkilöstön sosiaalitilat
AV- ja info-TV-järjestelmät
Ensiapu, lääkintä, liikuntaneuvonta ja
hyvinvointipalvelut
Jumppasalit, budosali
Käytävätilat liikuntakäytössä

•
•
C
•
•

Katsomotilat/näkymä?
Joukkue/ryhmä/kisapukuhuoneet
Toimistotilat (seurat, uimaopettajat)
Kisauimareiden lämmittely, kokoontuminen

YHTEISET KOULUTUSTILAT JA TOIMINNOT
HJ. NORTAMO

A
S B
C
MUSIIKKIOPISTO
KANSALAISOPISTO
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•
•
•
•
•
•
•
•
S
•
•
•
•
•
•
•
•

Lähekkäinen sijainti, kulkuyhteydet
Aulapalvelut
Kahvila, ravintola, kouluruokailu
Oppilaiden ja saattajien odotustilat
Läksyjentekotila, eväspaikka
Käyttäjien säilytystilat (mm. harrastusvälineet)
Henkilöstön sosiaali- ja taukotilat
Hallintotilat
Auditorio, iso luentosali, juhlatila
Musiikkiluokat ja bändiluokat
Muut valikoidut opetustilat
Käytävätilat aktiivikäytössä
Koulujen varastotilat
Leirit ja kurssit
Juhlat, viikonloppu- ja kesätapahtumat
Vierailut, näyttelyt ja konsertit

SYNERGIOIDEN KEHITTÄMISEN
ERITYISHAASTEITA
• Ruokapalveluiden järjestäminen – toimijat ja tilojen yhteiskäyttö
• Kampuksen käyttöliittymä: asiakaspalvelun, tilahallinnan ja teknisen
tuen järjestelmät

•
•
•
•

Opetustilojen kapasiteetti ja yhteiskäyttö
Liikuntahallin materiaalit – miten mahdollistetaan monipuolinen käyttö?
Liikuntapaikkojen yhteiskäyttö: kulunvalvonta, hinnoittelu
Massatapahtumien ruuhkat (yleisö, kilpailijat, saattajat): tilojen ja
palveluiden pullonkaulat

• Pukuhuonetilat – useita erilaisia pukuhuonetarpeita
• Säilytys- ja varastointitilat: pitkäaikainen vs. päiväsäilytys, toimijoiden
omat varastot, seurojen toimistot ja varastot, koululaisten,
henkilökunnan ja asiakkaiden säilytystilat

• Yrityksille tarjottavat palvelut – paketointi ja tuotteistus
• Toimintamalli ja johtaminen
©ideascout 2018

4 KAMPUKSEN VISIO
JA BRÄNDI

KARIN KAMPUKSEN VISIO – KULTTUURIKAMPUS
KUTSUU, HOUKUTTELEE JA INNOSTAA
TAITO
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KOKO KAMPUS
KASVATTAA

INTO

KAMPUS AKTIVOI
JA INNOSTAA

PALO

HYVINVOINNIN
KAMPUS

VISIO: KOKO KAMPUS KASVATTAA
Kampus tarjoaa rikkaan ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa koko
henkilöstö toimii lasten ja nuorten kasvattajina ja esikuvina.
Nuorten kasvua tukevalle kampukselle on erityisen tärkeää:

•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisöllisyys ja vastuun ottaminen
Kannustaminen
Ehkäistään syrjäytymistä
Turvallisuus
Toimijoiden keskinäinen arvostus, toisten huomioiminen ja suvaitsevaisuus
Yhteiset pelisäännöt ja näitä tukeva toimintakulttuuri
Junioreita ja senioreita yhdistävä toiminta
Kampusemännän tai -isännän läsnäolo
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VISIO: KAMPUS AKTIVOI JA INNOSTAA
Karin kampus luo virikkeitä. Kampuksen asiakkaat vauvasta vaariin löytävät
mielenkiintoisia aktiviteettejä niin arkeen kuin juhlaan. Kulttuurin ja liikkumisen
kohtaamiset rakentavat monialaista yhteistyötä ja tiivistä yhteisöä.
Aktivoivalle kampukselle on erityisen tärkeää:

• Palvelee kaikkia ikäryhmiä
• Palvelut ovat helposti saavutettavissa: kulkuluvat, varaukset, ilmoitukset,
lipunmyynti, tilapalvelut, liikkuminen ja opastus

•
•
•
•
•

Aktivoi myös harrastusseurojen ulkopuolisia nuoria ja aikuisia
Virikkeellinen pihaympäristö, matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka
Tarjoaa järjestettyä vapaa-ajan toimintaa: kerhoja, tapahtumia, messuja, leirejä
Toiminta on avoimesti esillä ja koettavissa
Kampus on Rauman kulttuurin ja liikunnan estradi.
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VISIO: KAMPUS EDISTÄÄ HYVINVOINTIA
Karin kampuksella tehdään maailman vahvimpia ihmisiä. Kampus tarjoaa
monipuolisia palveluita ja tiloja niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin
hyvinvoinnin edistämiseen. Kampus on syrjinnästä vapaa alue.
Hyvinvoinnin kampukselle on erityisen tärkeää:

•
•
•
•

Yhteistyö – ei lokeroituvaa toimintaa
Yhteisesti sovitut pelisäännöt
Nuorten ja aikuisten toimiminen yhdessä
Kampus mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset ja sosiaalisten
suhteiden rakentamisen

• Tarjolla paikkoja ja palveluita paineiden purkuun sekä hiljentymiseen ja
rauhoittumiseen

• Terveelliset ja turvalliset tilat sekä esteettinen ja laadukas arkkitehtuuri
• Kampukselle on helppo tulla, siellä viihtyy ja on turvallista.
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KARIN KAMPUKSEN BRÄNDIN ELEMENTIT
Ekologisuus
Kokemuksellisuus

Hyvinvointi

Elinikäinen
oppiminen

Tasa-arvo

Osaaminen

Vauvasta
vaariin
Turvallisuus

Arvostus

Aktiivisuus
Yhteisöllisyys
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”0 – 120 + H2O”

Vanha
Rauma ja
pitsi

Karin kampus on
koko Rauman
olohuone ja
tapahtumakeskus,
jossa kaikenikäiset
voivat olla, oppia ja
harrastaa. Vedellä
tai ilman.

KAMPUS AKTIVOI ”TÖNÄÄMÄLLÄ”
• Hyötyliikuntaan kannustaminen:
• Koulu- tai työmatkat kävellen, pyöräillen, potkulautaillen
• Portaiden käyttöön kannustaminen
• Aktiivisen hyötyliikunnan paikkoja käytävillä, aulassa, odotustiloissa

• Harrastusseurojen ulkopuolisten lasten ja nuorien liikunnallinen

aktivointi: höntsyliikunta, lajikokeilut, satunnaisen osallistumisen
mahdollistaminen, välinelainaus, liikuntaan aktivoivat pelit
(tanssimatto, pingis, kiipeilyseinä, minigolf), piha lähiliikuntapaikkana

• Aktiiviset koulupäivät:
•
•
•
•

Opetus jalkautuu
Aktiivipiha
Sisävälituntipiha ja liikuntahalliin avoimet ovet
Myös talvella mahdollisuus ”raitisilmahyppelyyn”

• Perheliikunta!
• Nuorten itsensä perustamat harrastekerhot
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”Suomen miljoonasta
alle 18-vuotiaasta
vain 350 000 liikkuu
terveyssuositusten
mukaan tarpeeksi.
100 000 ei liiku
oikeastaan lainkaan.”
- Lasten ja nuorten
liikkumisen ja
urheilun kulttuuri
2020 -visio, Nuori
Suomi, 2011

KAMPUS AKTIVOI ”TÖNÄÄMÄLLÄ”
• Liikunnalliset tapahtumat: urheilukisat, leikkimieliset kisat,
seuraesittelyt, messut, leirit, avoimet ovet, kuntotestit

• Palveluiden ja tapahtumien löydettävyys:
• Koordinoitu viestintä kampuksen appsissa, sosiaalisessa mediassa
sekä infotauluilla. Kampuksella oma yhteisömanageri
• Viestinnän joukkoistaminen somessa
• Liikuntaseurojen ilmoitus- ja mainostaulut

• Kokeilukulttuuri (seurat, yhdistykset, nuoret, koulut): pop-up näyttelyt,
esittelyt, esiintymiset, konsertit, tempaukset, myyjäiset, kioski

• Kampus apps tarjoaa digitaaliset palvelut kampuksella: kulkuluvat,
varaukset, ilmoitukset, kirpputori jne.

• Kannustimet
• Liikuntakortti ja liikuntapisteet
• Liikuntasetelit
• Vähävaraisten tukimuodot
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”Vaarana on, että
vähän liikkuvista
lapsista ja nuorista
kasvaa vähän
liikkuvia aikuisia.”
- Karin Kampuksen
Ideapäivillä kuultua

PÖHINÄÄ KARIN KAMPUKSELLE!
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5 PALVELUT OVAT
PAIKKOJA JA TOIMINTOJA

KARIN KAMPUKSEN TILA- JA PALVELUKONSEPTIT
YHTEISET TILAT JA PALVELUT

LIIKUNTA JA
HYVINVOINTI

KOULUTUS JA
NUORISOTILAT

Aula

Tapahtumatuotanto

Uimahalli

Hj. Nortamon koulu

Olohuone

Piha ja terassit

Liikunta- ja palloiluhalli

Musiikkiopisto

Kahvila, ravintola,
ruokala

Liikkuminen ja opastus

Kuntosali

Kampus-sali

Käytävät

Käytettävyys

Hyvinvointipalvelut

Kansalaisopisto

Kokoontumistilat
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Nuorisotilat

YHTEISET TILAT
JA PALVELUT
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AULA JA
OLOHUONE

AULAN TOIMINNOT
Aula ja olohuone muodostavat kampuksen sydämen, joka tarjoaa
keskitettyjä palveluita sekä käyttöliittymän kampuksen palveluihin.

• Vieraiden, kävijöiden vastaanotto
• Koko kampusta tukevat aula-, vahtimestari-, IT- ja huoltopalvelut
• WC käynnit, siistiytyminen, ulkovaatteiden pukeminen ja riisuminen
(mm. lasten kura/talvivaatteet)

• Kampusrannekkeiden osto ja lataus
• Kampuksen tilojen varaus
• Käyttäjien päällysvaatteiden, soittimien, urheiluvälineiden,
•
•
•
•
•

lastenvaunujen tms. säilytys
Taksin tilaus ja odotus

Opastus kampuksen palveluihin sekä tietoa kampuksen tapahtumista
Turistien opastus
Mainostus (kampuksen toimijat, seurat, raumalaiset yritykset, kaupunki)
Eläinparkki ulkopuolella
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”Aula, kahvila ja
olohuone
muodostavat
kampuksen
sydämen, joka
palvelee kaikkia
kampuksen vieraita
ja toimijoita.”

OLOHUONEEN TOIMINNOT
Olohuoneessa on tiloja sekä yhteiseen ajanviettoon että rauhoittumiseen.
Olohuone on aktiivisen ja hälisevän kampuksen rauhoittumisen keidas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Läksyjen tekeminen, lehtien ja kirjojen luku, etätyö
Saattajia odottamassa lapsia treeneistä tai harjoituksista
Eväiden syönti
Kannettavien laitteiden lataus
Puhelut
Odottelu, rentoutuminen, rauhoittuminen, palautuminen treenin jälkeen
TV:ssä kuvaa kampuksen tai muista paikallisista tapahtumista (mm. uinnin ja
salibandyn kisalähetykset)
Tietoa paikallisista tapahtumista ja matkailusta. Rauman paikkatietoa ja
opastusta
Kampusnäyttelyt

•
• Pienimuotoiset konsertit
• Pop-up myynti, esittelyt ja kaupalliset tapahtumat
• Olohuone emäntä/isäntä, nuorten tuki
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AULAN JA OLOHUONEEN TARPEITA
• Automaattiovet (esim. liukuovet)
• Vastaanotto: palvelutiski 7-22 ja itsepalveluautomaatit (mm. rannekemyynti ja -lataus,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

varauspalvelu)
Hissi kerroksiin, helposti löydettävissä ja saavutettavissa
Luonnon valoa, ilmava, värikäs, hyvä valaistus ja akustiikka, taustamusiikki, viherkasvit
Info/opastustaulut, kuvalliset opasteet, väriopasteet kampuksen tiloihin
Vahtimestarin ja aulapalvelijoiden ”koppi”
Puhelinkoppi
Lukolliset säilytystilat, -lokerot ja -kalusteet, isoille tavaroille ”laukkusäilytyshuone”
Rauhallinen tila, soppi tai nurkkaus, olohuoneen fiilis kuin kirjastossa
Istuma- ja pöytäryhmiä
Sähkörasioita
Ilmoitustaulut ja mainostilat: kampuksen toimijoiden ja seurojen omat ilmoitusseinät,
käyttäjien ilmoitustaulu, videoseinä/isot taulutelevisiot
Näyttelytilat: seinät, vitriinit, näyttötaulut, mainostilat, pitsikeskus, Vanhan Rauman esittely
Pop-up esittelypisteitä ja kalusteet (tuote-esittely, tapahtumamyynti, palvelu)
WCt (esteettömyys, erikoisryhmät, tilaa myös laittautumiselle ja vaatteiden vaihdolle)
Moderneja keinuja sisätiloihin
Pieni lava, speakers corner
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AULA JA OLOHUONE
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Aula ja olohuone muodostavat kampuksen sydämen, joka tarjoaa keskitettyjä
palveluita sekä käyttöliittymän kampuksen palveluihin

•
•
•
•

Koko kampusta tukevat aula-, vahtimestari-, IT- ja huoltopalvelut
Kampuksen kattava varaus- ja tilanhallintajärjestelmä, kampus Appis
Vastaanotto: ruuhka-aikojen jonojen hallinta, itsepalveluautomaatit
Koko kampusta palvelevat säilytystilat – poikkeuksena Hj. Nortamon koululla
omat koululaisten säilytys- ja naulakkotilat.

• Nuorten olohuone oma, kampuksen olohuoneesta erillinen tilansa.
• Aulasta näköyhteys kahvilaan mutta on ”akustisesti erotettu” kahvilan hälinästä
• Kampusnäyttelyt ja pienimuotoiset musiikkiesitykset järjestetty yhdessä
kansalaisopiston ja musiikkiopiston kanssa

• Kampuksen solmupiste – virtaukset ja ruuhkien purku mietittävä! Useita
sisäänkäyntejä.
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KAHVILA,
RAVINTOLA JA
KOULURUOKALA

KAHVILA-RAVINTOLAN TOIMINNOT
Kahvila on kohtauspaikka ja rakentaa kampuksen yhteisöllisyyttä!

• Aamupala, lounas, välipalat - kunnon ruokaa aamusta iltaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aukiolo 7 – 22, 7:nä päivänä viikossa.
Laaja valikoima, tarjolla myös edullista ruokailua (harrastavat koululaiset,
lapset, nuoret, eläkeläiset)
Nopea palvelu
Kampuksen työpaikkaruokailu
Terveellisiä välipaloja ja mukaan otettavia annoksia
Tapahtumien (konsertit, teatteriesitykset, messut) aikaiset tarjoilut
Kioski
Kokoustilatarjoilu
Urheilukisojen kisaruokailut (kilpailijat, toimitsijat, yleisö)
Kouluruoan ylijäämäruoan myynti kampuksen käyttäjille
Ruokailua ja ajanviettoa ulkoterassilla
Huom: kouluruokailu omassa tilassaan
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”Kahvio kokoaa
kaikenikäiset
käyttäjäryhmät yhteen:
lapsiaan harrastuksista
odottavat vanhemmat,
harrastuksiin menevät
lapset sekä seniorit
rupattelemassa.”

KAHVILA-RAVINTOLAN TARPEITA
• Kaikille avoin, esteetön
• Kahvilatila oltava käytössä 24/7
• Aikoina, jolloin käyttöaste on pieni, on mahdollistettava esim. kahvi- ja
välipala-automaattien toiminta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aukiolo joustaa kampuksen tapahtumien mukaan
Erilasia vyöhykkeitä (hiljainen – eloisa) erikokoisille seurueille
Langaton verkkoinfra
Näköyhteys aulaan, liikunta- ja uimahalliin?
Kahvilan materiaalien mahdollistettava helppo puhtaanapito
Valoisa, hyvä akustiikka
Viherseinä (syötävä)
Yhteys terassille (pihalla ja/tai katolla). Terassi suojainen ja varjostus
Riittävä tiloiltaan tapahtumien ”massaruokailuun” -> kouluruokalan käyttö?
Hävikkiruokakaappi
Anniskeluoikeus rajatulla alueella?
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”Kampuksen
naapurikortteleissa
työskentelee 24/7
vuorotyön tekijöitä.
Siten vieläkin
laajemmalle
aukiololle voisi olla
kysyntää.”

KAHVILA-RAVINTOLAN
SYNERGIAN KYSYMYKSET
•
•
•
•

Kouluruokailu omassa tilassaan – yhteys kahvilaan?

•
•
•
•
•
•
•
•

Näköyhteys aulaan - entä liikunta- ja uimahalliin?

Helposti tavoitettavissa kaikkialta kampuksella

”Mikäli kampukselle ei
rakenneta yhteisöllistä
olohuonetta, monet
olohuoneen
suunnitelluista
toiminnoista siirtyvät
kahvilaan ja aulaan!”

Aukiolo joustaa kampuksen tapahtumien mukaan
Kahvilan palvelutehokkuus isojen tapahtumien (leirikoulut,
messut, konsertit, urheilukilpailut) aikana?
Kahviloita tarvitaan useampi kuin yksi?
Kahvilan hälinän kulkeutuminen olohuoneeseen minimoitu
Yhteys terassille (pihalla ja/tai katolla)
Välipalojen syönti ohjataan olohuoneeseen
Yhteydet uimahalliin ja liikuntahalliin: kisaruokailun henkilö- ja tavaravirrat.
Riittävä tiloiltaan tapahtumien ”massaruokailuun” -> kouluruokalan käyttö?
Musiikkiopiston konsertit: anniskeluoikeus rajatulla alueella?
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KÄYTÄVÄT

KÄYTÄVIEN TOIMINNOT
Käytävät mahdollistavat sujuvat ihmisten ja tavaroiden virtaukset.
Käytävät ovat tiloja, jotka ”lataavat ja purkavat kulkijoiden akkuja”.

• Toiminnallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen, toisaalta rauhoittuminen
ja keskittyminen

• Virittäytyminen ja valmistautuminen urheilusuoritukseen tai kisaan
• Energiapyörällä tablettien ja puhelinten lataus
• Koululaisten sisävälitunnit: energian purku, sometus, hengailu, läksyjen
teko, eväiden syönti

• Opastus ja siirtymiset tilojen välillä
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KÄYTÄVIEN TARPEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riittävä leveys, käytävien kalustus ja varustelu huomioiden
Hyvä akustiikka ja ilmanvaihto (raitisilmalaitteet)
Riittävästi istumapaikkoja
Teemakäytävät: visuaalinen maailma, äänimaailma, aktivoivat kalusteet
tai sisustuselementit
Teemoja: metsäpolku, musiikki, kulttuuri ja taide, leikki ja liikunta…
Opasteet, tilojen värimaailmat
Virtuaaliseinä, infotaulut, viestiseinä
Aktivoivat lattiateippaukset (ruutuhyppely, askelmerkit)
Juoksuratoja: kiinteät kennot juoksusuoralle, patjapehmuste radan
päädyssä, ajanotto

• Tasapainovälineet, renkaat, puolapuut, köydet
• Ei naulakoita seinille
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KOKOONTUMISTILAT

KOKOONTUMISTILOJEN TOIMINNOT
Yhteiset kokoontumistilat mahdollistavat niin pienet ryhmäkokoontumiset kuin
myös suuret massatapahtumatkin. Tilat kaikkien kampuksen toimijoiden
käytettävissä ja vapaa kapasiteetti on myytävissä yrityksille ja yksityisille tahoille.

•
•
•
•

Vanhempainyhdistysten kokoontumiset ja vanhempainillat

•
•
•
•
•
•

Yritysten kokoukset, palaverit, neuvottelut, tapahtumat

Yhdistysten, esim. Marttojen, SPR:n ja seurakunnan käyttöön kokoontumistilaa
Seurojen kilpailutoimikuntien, vanhempainiltojen kokoukset
Rauhallinen yksilötyöskentely: etätyö, läksyjen teko, puhelin- ja
videoneuvottelut
Koululaisten ja opiskelijoiden ryhmätyöskentely
Senioreiden kokoontumiset
Koulutustilaisuudet
Leirikoulut
Messut, esittelyt
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KOKOONTUMISTILOJEN TARPEITA
•
•
•
•

Vuokrattavat ja varattavat luokkahuoneet
Auditorio mm. isoille koulutustapahtumille
Tasalattiallinen iso tila (esim. liikuntahallissa) messuille, myyjäisille
AV-varustellut (videotykki, näyttö, etäyhteydet) kokoushuoneet ja
pienryhmätilat

• Puhelinkopit, sopet, äänieristetyt kalusteet
• Seuroille seurahuoneet ja kokoontumistiloja liikuntakohteiden
läheisyyteen

• Kokouspalvelut (IT, AV, kokoustarjoilu, tilavaraukset)
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TAPAHTUMATUOTANTO

TAPAHTUMIEN TUEKSI
• Tapahtumapalvelut: digi, logistiikka, markkinointi ja viestintä
• Ilmoitustaulut ja mainostilat: seuran banderolleille, kuville, mainoksille ym., joko
väliaikaisesti tai kiinteästi. Käyttäjille oma "seuraseinä" tiloihin

• Sisäinen tv-järjestelmä, systeemi, jossa tilojen käyttäjillä olisi mahdollista

julkaista omaa materiaalia: tapahtumamainoksia, koosteita, työnäytteitä tms.
Vastaavasti urheilupuolella ottelutapahtumissa esim. videokoosteita,
haastatteluita ym.

• Mahdollisuus valmistaa ruokaa isoihin tapahtumiin
• Tapahtumajärjestäjille ja seuroille pop-up kioskitilat, myyntipöydät,
esittelypisteet

• Valaistus tärkeässä asemassa kisoja ja matseja kuvattaessa! Säädettävät valot
esim. joukkueiden/kilpailijoiden sisääntuloon

• Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille
• Luentosali, auditorio
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AKTIIVINEN
PIHA

AKTIIVISUUTEEN KANNUSTAVA PIHA
• Penkkejä, leikkitelineitä, katoksia ja istuma-alueita – viihtyisyys,
yksinkertaisuus, käytettävyys ja toimivuus etusijalle

• Monitoimikenttä ulos, joka talvella jäädytettävissä (kesällä Sunsäbä/sähly,
talvella jääurheilu)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kattoterassi, -puutarha, joogapaikka
Kiipeilyseinä, liukumäki
Leikkipuisto, aktiivipiha, pihakuntoiluvälineet, lähiliikuntapaikka
Parkourrata ja skeittirampit
Jääkiekkomaaleja, että voi lämiä / vaneri, millä lämitään kiekkoja
Ulkouima-allas, vesihuvipuisto
Ministadion
Pienoisgolf
Ulkotiloihin esiintymis- tai esittelytilat musiikille, kuvataiteelle
ja liikunnalle - Speakers corner tyyliin

©ideascout 2018

LIIKKUMINEN
JA OPASTUS

LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN HAASTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Liikkumisen vaihtoehdot
Esteettömyys
Parkkitilat – ei täytetä kampusta autoilla ja parkkitilalla
Selkeä reitti ja paikka saattoliikenteelle
Yhteydet keskustaan ja parkkialueille
Kevyen liikenteen väylät, erityisesti Äijänsuolle
Linja-autojen kulkureitit ja pysäkkien paikat
Rakennusten väliset kulkuyhteydet
Huoltoliikenne
Opasteet kampuksen alueella
Oppilaiden turvalliset ja helposti valvottavat välituntialueet
Kulunvalvonta 24/7

LIIKKUMISEN TARPEITA
• Mahdollisuudet liikkumisen eri tasoille: kevyt liikenne, julkinen liikenne ja
•
•
•

yksityisautoilu
Inva-pysäköinti ja saatto ulko-oville: esteettömyys ja lyhyet välimatkat
Saattoliikenteen ohjaus
Voisiko linja-autot ja taksit jättää lapset linja-autoasemalle, mistä on lyhyt
kävelymatka kampukselle?

• Parkkipaikat/halli henkilöautoille, mopoille ja polkupyörille,

•
•
•
•
•

sähkölatauspisteet. Paikoitus Äijänsuolla – kaapelihissit tai robottiautot
takaavat turvallisen syöttöliikenteen (Äijänsuo – Kampus – Kiddarinpuisto).
Palolaitos pois ja tilalle parkkitilaa
Selkeät, sujuvat ja suorat reitit eri puolille kaupunkia
Lainattavat liikkumisvälineet, esim. kaupunkipyörät ja potkulaudat
Sisäsiltayhteys kirjastoon
Rakennusten väliset sisätilareitit, katetut yhteydet ja tilat, kulunvalvonta, turhat
käytävät pois, vaihtoehtoja portaille ja hissille
Sosiaalitilat pukeutumista ja peseytymistä varten kevyttä liikennettä suosiville
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OPASTUKSEN TOIMINNOT
• Aulassa miehitetty info/palvelutiski (ei robotti) sekä palveluautomaatteja
• Opasteet ja värikoodatut reitit kampuksen sisällä. Värien ja valojen käyttö
tilojen ja toimintojen tunnistamisessa

• Kaupungin palvelupiste, matkailuinfo, digitaalinen palvelukartta
• Tietää yhteydet (mm. linja-autojen aikataulut) ja vapaiden parkkipaikkojen
määrän

• Auttaa käyttäjää navigoimaan kohteeseen (opetustilat, kokoushuone, WC,
ravintola, liikuntatilat, ulos)

• Kytkeytyy kulunhallintaan, avaa pääsyn tiloihin varaustietojen mukaan
• Kertoo tilojen reaaliaikaisen varaustiedon ja mahdollistaa vapaan tilan
varaamisen helposti heti tarpeen mukaan

• Tukee kriisi/hätätilanteiden hallintaa käyttäen infotauluja hätäpoistujien
ohjaamiseen turvallisinta reittiä käyttäen turvaan

• Toimii mobiililaitteilla ja interaktiivisilla infotauluilla
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KÄYTETTÄVYYS

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invaparkkipaikka lähelle ovea
Automaattisesti aukeavat ja riittävän leveät (min 1m) ovet
Ei kynnyksiä
Näkövammaisten liikkuminen: selkeys, kontrastit, kulkua ohjaavat pistemerkinnät
Lastenvaunu- ja rollaattoriparkki
Vauvojen imetys ja ruuan lämmityspisteitä (mikro)
Lastenhoitohuone (tila ja vaipanvaihtoalusta riittävän lämmin)
Pienten lasten pukeminen ja riisuminen kampukselle tultaessa
Uimahallissa oma pukeutumistila pyörätuolilla liikkuville ja avustajalle
Suihkutilassa suihkuja myös alempana (yläsuutin ja käsisuihku)
Esteetön perhesauna
Riittävän isot hissit
Monikulttuurisuus huomioitu WC, puku- ja pesutiloissa
Kerroksiin invavessat
Saattajat uima- ja liikuntahallilla: odotustila, näkymä harrastetilaan, aktiviteetit
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VIIHTYVYYS JA ESTETIIKKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turvallisuus, siisteys, kodikkuus
Houkutteleva julkisivu
”Pitsimaisema”, visuaaliset pitsielementit
Valaistus tärkeässä asemassa niin ulkona kuin sisälläkin – erityisesti
muunneltavuus tilaisuuksia ja tapahtumia varten. Ei pimeitä tiloja
Puun rooli elementtinä – ekologisuus ja kestävä kehitys
Hyvä sisäilma
Tilat avaria
Ei kaiu – hyvä akustiikka
Ergonomiset työskentelytilat
Avoimien ovien tapahtumia
Ulos sekä taidetta että aktiviteettejä
Näkymät vanhaan Raumaan (katolta). Vanha Rauma mukana kampuksella
jonain elementtinä
Maisema-arkkitehtuuri

©ideascout 2018

DIGI, TEKNIIKKA JA KAMPUS APPS
• Kampuksen avoin langaton WiFi
• Kulkuoikeudet, kulunhallinta, tilavaraukset
• Intotaulu ja mobiilisovellus: informaatio helposti kaikkien saatavilla.
•
•
•
•

•
•
•
•

Ajankohtaiset tapahtumat, tiedotus, opasteet, julkisen liikenteen aikataulutiedot, ohjeistus, muistutukset, sää
Kampuksen ja tapahtumien markkinointi, tiedottaminen, lipunmyynti
Liikunta/aktiviteettipisteiden keruu ja käyttö
AV-huone ja -järjestelmät: tapahtumien taltiointi ja striimaus
Sisäinen tv-järjestelmä, systeemi, jossa tilojen käyttäjillä olisi mahdollista
julkaista omaa materiaalia: tapahtumamainoksia, koosteita, työnäytteitä
tms. - urheilupuolella ottelutapahtumissa esim. videokoosteita,
haastatteluita ym.
Valaistus tärkeässä asemassa kisoissa ja matseissa. Säädettävät valot esim.
joukkueiden tai kilpailijoiden sisääntuloon
Nuorille digipelikeskus
Rauman kaupungin digitaalinen palvelukartta
Unescon maailmanperintökohteiden virtuaaliesittely
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”Rauman Lukon kautta
saa hallivaloista
ammattimaisen
lausunnon mitä ja
millaista tekniikkaa
nykyään kannattaisi
kattoon sijoittaa, ja
minkälaisia toimintoja
sinne olisi mielekästä
toteuttaa.”
- Osallistujan vinkki

LIIKUNTATILAT
JA HYVINVOINTIPALVELUT
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UIMAHALLI

UIMAHALLIN TOIMINNOT
Mahdollistaa monipuolisen vesiliikunnan sekä harrastajille että kilpaurheilijoille.

• Koululaisuinnit ja

päiväkotiryhmien liikunta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleisöuinti
Vauvauinti
Vesiterapia, kuntoutus
Vesijuoksu
Vesijumppa, kuntopiiri
Kilpauinti: harjoittelu ja kilpailut
Uimahyppy
Vesipallo, uppopallo
Sukellus ja räpyläuinti
Melonta
(Taitouinti)
Yritysten tyky-päivät
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• Uimavalvonta
• Kisaselostus, kisajärjestelyt ja
•
•

valmistelut
Kisojen seuraaminen
Verryttely, venyttely,
lihaskuntoharjoittelu
Liikunnallinen leiritoiminta

•
• Hyvinvointipalvelut: fysioterapia,
hieronta, kasvohoidot,
jalkahoidot tms.
Ensiapu

•
• Seurojen kokoontumiset ja
•

koulutus
Liikunnan ja kulttuurin
tapahtumat

UIMAHALLIN TARPEITA
Top-7:
1. Riittävä allastila (ks. lihavoidut seuraavalla sivulla)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajantasainen tekniikka ja varustus tapahtumia ja kilpailija varten
Riittävät varastointi ja säilytystilat eri toimijoille
Kansallisten kisojen vaatimusten mukaiset katsomotilat
Esteettömyys, helppokulkuisuus, laadukkaat pintamateriaalit
Välitön kulkuyhteys kuntosaliin ja liikuntasaliin (verryttelytila, kokoontumistila)
WC tilat jokaisen altaan läheisyyteen
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UIMAHALLIN TARPEITA
Allastila:
• Rata-allas 10 rataa 25m (myös 50 m toivottu), tasapohja 2m. Altaan yläpuoliset
kattorakenteet altaan pituussuuntaiset (selkäuinti!)
• Opetusallas (10-15m) 0 – 1.30m portaittain syvenevä, vesirajan alapuoliset kaiteet
• Nuorisoallas 25x10m, syvyys 1 – 1.30m
• Monitoimiallas, reunakaiteilla, syv. 1.30 (1.40)
• Opetus- ja monitoimialtaat äänieristetty, veden lämpötila 32⚬C. Vesijumppa ja juoksu erillisessä allastilassa (melun torjunta).
• Hyppyallas: (12x12m, syvyys 4m) hyppytorni ja vesihieronta.
• Liukumäki nuorisoaltaan lähellä, laskee omaan vesitilaan.
• Poreamme ja kylmävesiallas (yhteys ulkoaltaalle)
• Seurojen välinesäilytys
• Valvomo. Avointa tilaa - helppo valvoa

• Erilliset WC-tilat allastiloissa
• Esteettömyys: allashissit, luiskat, keskitetty sisääntulo altaalle
• Materiaaleissa turvallisuus (liukkaus) ja puhtaanapito huomioitu
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UIMAHALLIN TARPEITA
Kilpailuolosuhteet:
• Sähköinen ajanotto, näyttötaulu, ajanottopaneelien kiinnitys
• Starttikorokkeet (Omega)
• Kilpailijoiden katsomo, keräily, odotustila (kasattavat istuinrivistöt)
• Yleisökatsomo
• Selostamo ja toimitsijoiden tilat
• AV-tekniikka
• Uimahallin läheisyydessä mahdollisuus urheilijoiden kisaruokailuun ja
väline/tarvikemyyntiin.
Tekniset vaatimukset:
• Akustiikka (erityisesti kilpailutilanteissa), vesijumppa-altaan melueristys
muusta tilasta
• Äänentoisto (taustamusiikki, yleisökuulutukset, kisaselostus)

• Valaistus säädettävissä (kilpailut ja tapahtumat).
©ideascout 2018

UIMAHALLIN TARPEITA
Saunaosasto:

• Esteettömyys ja monikulttuurisuus huomioitu: erillinen pukutila,
• Riittävä määrä suihkuja. Suihkuja myös alemmalla korkeudella
(yläsuutin ja käsisuihku) lapsille ja pyörätuoliasiakkaille

• Pesutiloissa riittävästi säilytystilaa, lokerotilaan mahtuu sampoopullo
pystyyn!

•
•
•
•

Tavalliset saunat, höyrysauna, esteetön perhesauna
Viilennetyt kaakelilauteet
Saunaosastolla riittävästi WC tiloja
Saunaosastolla (allastiloihin siirryttäessä) kokovartalopeili
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UIMAHALLIN TARPEITA
Muut tilat:

• Saattajille odotustilat (näkymä mm. lasten altaalle)
• Vauvauinnin säilytystilat (rattaat, säilytyskopat)
• Säilytystiloja uimaseuroille, melojille (kanooteille), laitesukeltajille,
kilpauimareiden omille välineille

• Pukuhuoneissa riittävästi WC tiloja
• Seuroille kokoontumistiloja uimahallin läheisyyteen (mm. koulutus,
vanhempainillat)

• Seurojen ja uimaopettajien toimistotilat
• Uimahallin välittömässä yhteydessä (esim. liikuntahallin puolella, sisäkulkuyhteys)
liikuntasali, kuntosali ja verryttelytila 10-20 henkilölle. Toimii myös
uimakilpailujen joukkueiden ja osallistujien lämmittely- ja kokoontumistilana.

• Sukellusharjoittelun mahdollistavat erikoistilat uimahalliin. Ilmatäyttö ja
varustevarasto.

• Henkilökunnan sosiaalitilat välittömässä läheisyydessä
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UIMAHALLI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja pesutilojen
yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, hinnoittelumallit? Yhdellä
rannekkeella uimaan ja kuntosalille?

• Rannekemyynti kampuksen aulassa kaikkiin liikuntatiloihin
• Uinnin kisajoukkueiden kokoontuminen ja tauot liikuntahallissa?
• Uimahallin välittömässä yhteydessä (sisäkulkuyhteys) liikuntasali, kuntosali ja

verryttelytila 10-20 henkilölle. Uintiryhmien verryttely, jumppa ja kuntoharjoittelu

•
•
•
•
•
•

Kuntosalin ja budosalin sijainti liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
Näkymä uimahalliin odotustilasta ja kahvilasta. Kisakuulutukset ja tulospalvelu
Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä
Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö
Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut
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LIIKUNTAHALLI

LIIKUNTAHALLIN TOIMINNOT
Mahdollistaa monipuolisen sisäliikunnan sekä harrastajille että kilpaurheilijoille.

• Koululaisten ja päiväkoti•
•
•
•
•
•
•
•
•

ryhmien liikunta
Palloilulajien harjoittelu ja
viralliset ottelut: salibandy,
kori- ja lentopallo
Naisvoimistelun harjoittelu ja
kilpailut
Telinevoimistelun harjoittelu
Kamppailulajien harjoittelu
Sirkustoiminta
Tanssi
Tennis, padel, squash harjoittelu
Pesäpallo, keihäänheitto, golf:
lyönti- ja heittoharjoittelu
Verryttely, venyttely, jooga,
pilates ja jumppa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuntosaliharjoittelu
Jalkapallon maaliharjoittelu
Juoksun sprinttiharjoittelu
Kisaselostus, kisajärjestelyt ja
valmistelut
Kisojen seuraaminen
Liikunnallinen leiritoiminta
”Pienille harrastajille
ja perheille tarjolla
Kuntotestaus
temppurataympäristö
Liikuntaohjaus
– aamulla ja päivällä
Liikunnan ja kulttuurin
päiväkodeille ja
tapahtumat
kouluille, illalla
seuroille ja kaikille
Yritysten tyky-päivät
kaupunkilaisille.”
Fysioterapia
Ensiapu
Seurojen kokoontumiset ja koulutus

LIIKUNTAHALLIN TARPEITA
Iso liikuntasali:

Tekniset vaatimukset:

• Iso sali jaettavissa kahdeksi. Lisäksi pienempiä

• Elävän musiikin tuonti

•

saleja ryhmäliikuntaa, budoa ja joogaa varten
Muunneltavuus. Lattiamateriaali eniten
tarvittavan mukaan. Mahdollisuus
vaihdettaviin lattiapintoihin – esim. koripalloa
varten kasattava parkettilattia?

• Salibandyn, kori- ja lentopallon virallisille
otteluille mitoitettu kenttä

• Siirrettävä katsomo laajennettavissa 2500
paikkaan (alatila varastona?)

• Selostuskoppi?
• Riittävä korkeus 10-15m: lentopallo,

naisvoimistelun kilpailulajit ja cheerleading

• Pukuhuoneet joukkueita varten: 6 isompaa,

voidaan jakaa väliseinillä 12sta pienempään

• Välinevarastot salikohtaisesti
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liikuntatapahtumiin: tila,
kalusteet, liitynnät tms.

• Valaistus – säädettävyys,
huomioi pallopelien
vaatimukset

• AV-tekniikka: AV-tila,

tapahtumien ja kisojen
taltiointi, videonäytöt,
tulostaulut

• Äänentoisto (taustamusiikki, kisaselostus, konsertit)

• Ilmastointi – huomioi myös
isot tapahtumat

• Äänieritys, erityisesti ison
salin jakavan seinän
äänieritys.

LIIKUNTAHALLIN TARPEITA
Aktiviteettipuisto:

• Jumppa/budo/jooga/tanssi -salit: peilit, tangot, säilytystilat, steplaudat,
•

kahvakuulat, käsipainot, gymstickit, budo ja joogamatot, lämmitetty lattia.
Voimistelusali: telinevoimistelu, volttimonttu, temppurata, airtrack, iso trampoliini,
kiipeilyseinä, ilma-akrobatian välineet (mm. köydet, renkaat…)
Testaustila ja fysioterapian vastaanottotila

•
• Ensiaputila
• Käytävillä juoksuratoja: kiinteät kennot juoksusuoralle, patjapehmuste radan
päädyssä, ajanotto.

•
•
•
•
•
•

Vapaa tila: "vetelypaikka”, kavereiden kanssa pelailu, verryttely
Lyöntiverkolla varustettu tila: (pesäpallo, golf, keihäänheitto)
Edustusjoukkueilla erilliset pukukopit
Luokkahuoneita ja seurahuoneita
Urheiluseurojen varastotilat
Urheiluseurojen tai tapahtumien buffet-tarjoilu ja pop-up myyntipöydät.
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LIIKUNTAHALLI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Eri palloilulajien ja naisvoimistelun välinen ison salin yhteiskäyttö:

kenttäpintamateriaalit vaihdettavissa? Varustelun muutokset vuorojen välillä?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitussalien yhteiskäyttö: esim. peilipintojen suojaus/piiloon, lattiamateriaalit?
Käytävien mitoitus hyötykäyttöä varten – esim. juoksuradat käytävillä
Kuntosali liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
Eri kulkureitti katsomoon ja harrastustiloihin (kengätön tila) ettei lika siirry
Kulunvalvonta ja kulkuoikeudet eri liikuntatilojen välillä?
Seurojen varastot: hajautetut vs. keskitetyt (painavat välineistöt)?
Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö
Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä.
Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut.
Uimaseurojen verryttely, kisajoukkueiden kokoontuminen liikuntahallin puolella?
Volttimontun kattaminen ja käyttö muuhun tarpeeseen?
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KUNTOSALI

KUNTOSALI – SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja

pesutilojen yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, tilojen käytön
hinnoittelumallit? Yhdellä rannekkeella uimaan ja kuntosalille?
Lisämaksut porteilla? Palveluntarjoajien yhteistyö?

• Kuntosalin ja kuntotestauksen yhteistyö
• Nuorten mahdollisuus käyttää kuntosalia ohjatusti
• Kuntosalista näkymä uimahalliin (esim: lapsi uintiharrastuksessa ja
vanhempi kuntosalilla)?
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HYVINVOINTIPALVELUT

HYVINVOINTIA ARKEEN
• Terveyspalvelut: yhteiset terveys- ja tukipalvelut kampuksen käyttäjille
• Viihtyisät taukotilat: kampuksen henkilöstölle yhteiset sosiaalitilat
•

kokoontumiseen ja virkistäytymiseen
Hyvinvointipalvelut: fysikaaliset hoidot, kampaamo, hieronta, kosmetologi,
jooga, jalkahoito
Lepohuone, perhehuone, äijäparkki, lapsi-isovanhempi askartelukerho

•
• Lapsiparkki, lasten leikkipaikka ja aikuisille oheen kuntopyöriä
• Lastenhoitohuone: imetys, ruuanlämmitys, vaipanvaihto – lämmin ja
rauhallinen tila

• Opinto-ohjaus, uraneuvonta ja hyvinvointivalmennus: ratkaisukeskeistä
•

apua ja valmennusta esim. tunne-elämään, vuorovaikutukseen,
ihmissuhteisiin, opintoihin ja työhyvinvointiin
Vierailijamajoitus: mahdollistaa Kampuksella yöpymisen edullisesti 1-2
hengelle. Leirikouluja varten koulumajoitus
Akvaario, viherkasveja, syötävä viherseinä

•
• 24/7 käyttö- ja turvapalvelut
• Lemmikkiparkki
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”Kampuksessa,
jossa on paljon
ihmisiä, vilinää ja
taustamelua, olisi
tärkeää olla jokin
rauhallinen soppi
oleskeluun (vrt.
kauppakeskusten
olohuoneet).”

KOULUTUS- JA
NUORISOTILAT
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HJ. NORTAMON
PERUSKOULU

HJ. NORTAMON TARPEET JA
OPPILAIDEN TOIVEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pihalla turvallinen, valvottava ja rajattu välituntialue
Sisävälituntipiha, oma paikkansa välitunneille. Käytävät hyötykäytössä
Värikkäämpi koulu, tunnelmaa, sohvia aulaan
Luentosali, auditorio, tanssi/bailutila, pienryhmätilat
Läksyjen tekemiseen rauhallinen tila, läksyparkki
Eväiden syöntiin ja rauhoittumiseen oma soppi
Kioski, minikauppa
Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille, makuutilakapseleita
Luokkiin säkkituoleja ja sähköpöydät, ettei tarvitse istua koko ajan
Kunnon äänieristys, erilainen kellohälytin
Sähköpistokkeita, kännyköiden latauspisteitä, ATK-luokka
Kaapit jokaiselle, naulakoille oma tila
Tytöille ja pojille omat WCt ja pukuhuoneet
Sisävälituntitila
Välituntipihalle koriskenttä, jalkapallomaali, ministadion
Liukumäki yläkerrasta alakertaan
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OPPIMON TARPEITA
Oppimo on Hj. Nortamon, kansalaisopiston ja musiikkiopiston oppimisen ja
opetuksen kokonaisuus, joka tarjoaa erilaisia oppimistiloja erilaisille oppijoille
ja opetusmetodeille.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opettamo: ryhmätyötila
Virittämö: tiedon etsimisen ja tuottamisen tila (sis. tietokoneita, kirjoja, tulostin)
Heijastamo: teoriaopetuksen tila (seisoma- ja muunneltavat istumapaikat)
Höyrystämö ja lataamo: aktiivisen toiminnan tila
Näyttämö: eläytyvän oppimisen tila
Hiljentymö: hiljaisen itsenäisen työskentelyn tila
Tilan muunneltavuus
Aineryhmille (kielet, reaaliaineet, matematiikka, taide- ja taitoaineet jne.)
ominaiset luokkatyypit omissa sektoreissaan
Oppimo ei ole välituntikäytössä
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HJ. NORTAMO
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Musiikki- ja kansalaisopiston päiväopetuksen käytössä omat
luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon kanssa?

”Muutamiin
luokkiin tai muihin
tiloihin
majoitusmahdollis
uuden. Edullinen
seuroille ja
leirikouluille.”

• Yhteiset opetustilat: luentosali, auditorio, tanssi/bailutila,
pienryhmätilat. Oppimon kapasiteetti ja yhteiskäyttö?

• Läksyjen tekemiseen rauhallinen tila, läksyparkki –> kampuksen olohuone,
sisävälituntitila, aula, nuorisotila?

• Eväiden syöntiin ja rauhoittumiseen oma soppi -> kampuksen olohuone
ja/tai kahvio?

• Kioski, minikauppa, koululaisten tarvikemyynti
• Kaapit jokaiselle sekä naulakoille oma tila – koululaisten välineitä ei
kampuksen aulan säilytykseen koulupäivän aikana.

• Sisävälituntipiha – erillinen vai kampuksen yhteistä tilaa?
• Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille, makuutilakapseleita
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MUSIIKKIOPISTO
JA KAMPUS-SALI

MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TOIMINNOT
Musiikkiopisto ja Kampus-sali mahdollistavat monipuoliset kulttuuri- ja koulutustapahtumat. Tilat sekä kampuksen toimijoiden että ulkopuolisten käytettävissä.

• Musiikin/soiton opetus ja opettelu
• Kulttuuritapahtumat: 200 henkilön yleisötapahtumat sisältäen konsertit (erit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akustinen musiikki, orkesterit, kuorot, bändit), tanssi- ja teatteriesitykset
Soiton ja laulun harjoittelu ohjattuna ja omaehtoisesti
Bänditreenaus
Yleisöluennot, seminaarit, vanhempainillat, etäkoulutus ja striimaus
Kesätapahtumat (pitsiviikko) ja kesäjuhlat
Koulujen ja seurojen juhlat tai gaalat
Soittimien ja muun välineistön säilytys. Vanhemmat voivat tuoda lastensa
soittimet päivän ajaksi säilöön. Soittokunnan soitinvarastointi.
Esiintyjien vaatteiden vaihto ja valmistautuminen
Läksyjen lukeminen ja eväiden syönti
Odottaminen: vanhemmat, saattajat, harrastajat
Salitekniikka ja vahtimestaripalvelut.
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MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Sali:
• Nykyaikainen (minimissään 400 henkilölle mitoitettu) konserttisali, jossa
muunneltava näyttämö/lava. Orkesterimonttuvaraus.
• Äänieristys, hyvä akustiikka.
• Muunneltavuus, monikäyttöisyys, esteetön
• Kasattava katsomo – saadaan vapaata lattiatilaa esim. tanssitapahtumiin
• Valkokangas
• Salitekniikka: valaistus, AV, digiyhteydet ja näytöt, äänitys/tallennus, striimaus
• Tekninen tuki (salitekniikka, AV, vahtimestari)
• Väljä kulku aulasta (massatapahtumat) sekä saliin isot pariovet
• Lämpiö välittömässä läheisyydessä (väliajat) – etäisyys kampuksen aulaan ja
olohuoneeseen?
• Selkeä ja riittävän väljä kulku backstagelle, soitinvarastoihin, lastauslaiturille ja
esiintyjien pukuhuoneisiin
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MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Yleisölle:
• Lipunmyynti
• Yleisöaula, jossa narikka
• Lämpiö (väliajat)
• Väliaikatarjoilut
• Väljä kulku aulasta (massatapahtumat) sekä saliin isot pariovet
Esiintyjille:
• Backstage
• Esiintyjien pukuhuoneet, peilit, maskeerauspöytä, (soittokunnan) puvusto
• Lukollinen tavarasäilytys, myös isoille soittimille
• Soitin- ja välinevarasto. Esim.: soittokunnan varasto soittimille (100m2)
• Soittokunnan toimisto
• Lastauslaituri, josta helppo painavan tavaran (erit. Isot instrumentit) kuljetus
näyttämölle ja/tai orkesterimonttuun
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MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Opettajille ja oppilaille:
• Akustiikka ja äänieristys sekä luokissa että käytävillä
• Tilat itsenäiseen soiton ja laulun harjoitteluun: varattavat luokkatilat,
pienryhmähuoneet tms
• Hj. Nortamon musiikin opetuksen tarpeet ja välineistö
• Tilavarauspalvelu ja kulkuoikeuksien hallinta
• Lukollinen tavarasäilytys, myös isoille soittimille
• Oleskelualue (odotus, läksyt, eväät) -> kampuksen olohuoneessa?
• Isot vessat (mahtuu soittimen kanssa)
• Tekninen tuki (AV, vahtimestari)
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MUSIIKKIOPISTO JA KAMPUS-SALI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Päiväopetuksen käytössä omat luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon ja
kansalaisopiston kesken?

•
•
•
•

Kampus-sali palvelee kaikkia kampuksen toimijoita isona esitys- tai koulutustilana
Musiikkiopiston koulutustilat ja Kampus-sali hyvin yhteyksissä
Sähköisen musiikin isot tapahtumat liikuntahallissa tai jäähallissa?
Kasattava katsomo – saadaan vapaata lattiatilaa esim. tanssitapahtumiin.
Vaihtoehtoisesti liikuntahallin käyttö?

• Soittimien säilytys musiikkiopiston välittömässä läheisyydessä, muu käyttäjien
tavarasäilytys aulan säilytystiloissa

• Kampuksen aula ja olohuone palvelevat musiikkiopiston asiakkaita ja kampus-

salin ja kävijöitä odotustilana, eväiden syöntipaikkana, väliaikojen lämpiötilana,
narikallisena yleisöaulana?

• Kampuksen keskitetyt tilavarauspalvelut, lipunmyynti, kulkuoikeuksien hallinta
• Väljä ja hyvin opastettu kulku aulasta (huom. massatapahtumat)
• Esiintyjien pukuhuoneet – erilliset kampuksen muista pukutiloista
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KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULU

KANSALAISOPISTON, KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULUN TOIMINNOT
Kansalaisopisto mahdollistaa monipuolisen taiteen ja käsitöiden harrastamisen ja
opiskelun. Tilat sekä kampuksen toimijoiden että ulkopuolisten käytettävissä.

•
•
•
•
•
•
•

Taiteen ja käsitöiden opetus ja opettelu
Näyttelytoiminta
Kesäleiritoiminta
Materiaalien, aineiden ja välineistön säilytys
Läksyjen lukeminen ja eväiden syönti
Odottaminen: vanhemmat, saattajat, harrastajat
Kuvataide- ja käsityötyöpajojen fasilitointi
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KANSALAISOPISTON, KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULUN TARPEITA
• Avoin galleria paikallisille taiteentekijöille. Mahdollistaa myös
monimediallisen nykytaiteen esittämisen

• Pitsikeskus
• Näyttelytilat: osaaminen (käsityöt, taiteet, musiikki ja liikunta)
esillä ja kaikkien koettavissa

• Oppimiseen innostavat tilat
• Kokeilutila
• Valoisat kuvataideluokat

”Galleria, joka olisi avoin
paikallisille taiteentekijöille.
Varustelultaan sen tulisi olla
sellainen, että se mahdollistaisi
monimediallisen nykytaiteen
esittämisen. Ei siitä nyt mitään
Amos Rexiä tarvitse tehdä, mutta
tällä hetkellä Raumalla ei ole
tilaa, mihin taiteilijat saisivat
töitään esille.”

Synergia:

• Päiväopetuksen käytössä omat luokkatilat –

yhteiskäyttö Hj. Nortamon ja musiikkiopiston kesken?

• Paikka eväiden syöntiin ja läksyjen tekoon -> kampuksen olohuone ja aula
• Vanhempien ja saattajien odotustila -> kampuksen olohuone ja aula
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NUORISOTILAT

NUORTEN HARTAIMMAT TOIVOMUKSET
KAMPUKSELLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelihalli
Kauppa
Kahvikone
Sauna/suihkutilat
Nukkumisnurkka
Ovi (oma rauha)
Paikka, jossa voi tavata nuoriso-ohjaajaa
Nuorisotilassa erilaisia paikkoja (rauhoittumistila, melutila, pehmeä tila, autotalli)
Trampoliini ja kiipeilyseinä
Keittiö ja grilli
Biljardipöytä ja snookkeri
Lanit
Nuorisopassin hyödyntäminen
Paljon sohvia
Kerhoja (”bändi, fortnite, peli, ralli, fantasia,
scifi, kauhu, nalle puh”)
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• Omat kaappitilat
• Paikka, johon voi mennä vaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hengailemaan
Kauneudenhoitohuone
Graffitiseinä
Hieroglyfipaja
Junasetti
Nyrkkeilysäkki
Lasersota
Varaosahalli
Bändikerho ja huone
Minigolf
Maalauspaja
Hesburger/McDonalds
Yökerho
Squash

LISÄÄ NUORTEN TOIVOMUKSIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuulasota
Koripallokoreja ja pallo
Sähly
Jalkapallo
Nukketalo
Nuorisotilaan sirkusvälineitä (mm. ilmajooga)
Tietokonehuone (koneet valmiina + voi tuoda
halutessaan oman)
Punttisalin käyttömahdollisuus
Nyrkkeilykerho
Escape room
Opiskelukämpät
Puffetti
Legosetti
Graffitityöpaja
Hullutiedemies-kerho
Huvipuisto
Lukunurkka
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• Tasapainonauha, vaahtomuovi•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

juustomeri (johon voi hyppiä),
ilmavolttirata (airtrack), hieronta
Vuoristorata
Tanssitanko
Discohuone
Smoothie baari
Vierailijoita ulkomailta
Riehumishuone
Juoksupyörä
Sisäministadion
Sumopaini
Uutisnurkka
Koti
Superpark
Sulkapallo
Keilahalli
Elokuvateatteri, pelimuseo
Glitterihuone

NUORISOTILAN TOIMINNOT
Nuorten tila itsessään on palvelu – nuorten oma ja nuorten muokattavissa.
Paikka rakentaa nuorten yhteisöllisyyttä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjattua ja ohjaamatonta toimintaa, tapahtumia ja teemoja
Nuorten kokoontuminen omassa rauhassa
Nuorisotyöntekijä tms nuorien tukihenkilö saatavilla
Koulun jälkeinen ajanvietto, odotus ennen harrastuksia
Pelaaminen (digi ja lautapelit), pelitapahtumat, lanit
Kannettavien laitteiden lataaminen
Musiikin kuuntelu, juhliminen, diskoilu
Luova toiminta (askartelu, käsityöt, piirtely)
Oppilaiden treenikämppä. Paikka, jossa saa meluta
Rentoutuminen, oleskelu, hengailu – ei tarvitse suorittaa
Läksyjen lukeminen, koululaisten ryhmätyöt
Välipalojen ja virvokkeiden nauttiminen
Liikunnalliset aktiviteetit, tanssi
Mopojen korjaaminen
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NUORISOTILAN TARPEITA
• Oma rauha, ei kampuksen olohuoneessa
• Turvallinen, kaikille nuorille avoin oma tila. helposti saavutettavissa, ”ei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kampuksen viimeisimmässä nurkassa”
Erilaisia vyöhykkeitä: peli- ja touhutila, rauhallinen tila (nukkuminen),
löhöilynurkka, kokkaus ja ruokailu, askartelu, korjauspaja
Keittiönurkkaus: kahvikone, mikroaaltouuni, vesipiste, välipala/virvoke automaatit
Muokattavissa, kalusteet liikuteltavia, sohvia, säkkituoleja, mattoja, viherkasveja
Ulko-ovi: pääsy pihalle (pihalla esim. skeittipaikka, ”vetely” paikka, parkour rata)
Äänentoisto
Sähköpistokkeet
Pelikeskus: esim. pelikonsoli, TV/näyttö, pelisimulaattori, tanssipeli, VR-pelit,
ilmakiekko, biljardipöytä, pingispöytä, lautapelit
Askartelu ja piirustusvälineistö (vapaa luova toiminta)
Lukolliset säilytyskalusteet, kaapistot välineistölle
Mopojen korjaushalli, välineet
WCt ja suihku
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6 MITEN TÄSTÄ
ETEENPÄIN?

OSALLISTUJIEN TOIVEITA JATKOKEHITTÄJILLE
“Tarvitsemme
pelisäännöt yhteisille
tiloille ja välineille.”

“Me haluamme
raumanseutulaisille
muuntojoustavaa tilaa
oppimiselle ja
kehittämiselle.”

©ideascout 2018

“Huonot
kulkujärjestelyt
voivat pilata koko
kampuksen.”

“Haluamme elävän,
vehreän ja hyvin
toimivan
kampuksen.”

“Saavutettavuus sekä
olemassa olevien
lähiparkkialueiden tehokas
hyödyntäminen!”

“Kampuksesta tulee
hyvinvoinnin
pienoiskaupunki.”

“Me haluamme, että
kampukselle on helppo
tulla henkisesti,
fyysisesti ja
sosiaalisesti.”

ERITYISET HAASTEET
PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?
Käytettävyys ja esteettömyys: käytettävyydessä huomioidaan erityisesti erityisryhmät, pienten lasten
kanssa liikkuvat lapsiperheet ja vanhukset. Kampuksen tilat itsessään viestivät avoimuutta kaikille
käyttäjäryhmille. Kampuksella myös nuoret saavat näkyä ja kuulua! Turvallisuuden tunne on tärkeä
käytettävyyden mittari. Kampuksen monialaisen käytön ruuhka-aikojen virtaukset mietittävä ja
suunniteltava.
Liikenne ja liikkuminen: liikkumisen, erityisesti kampukselle saapumisen ja paikoituksen, järjestelyt ovat
kriittisessä avainasemassa kampuksen palveluiden saavutettavuuden ja viihtyvyyden kannalta. Liikkumisen
turvallisuus korostuu kampuksen käyttäjäprofiilin näkökulmasta. Koululaisten arkiliikenteen lisäksi
liikkumisen, saattoliikenteen ja pysäköinnin ratkaisuissa tulee huomioida erilaiset massatapahtumat
(kilpailut, ottelut, konsertit, näytökset tms.).
Tekniikka: kampuksen toimintaa ja palveluiden saatavuutta tukee käyttäjille avoin langaton verkko, yhteiset
tilojen ja kulkuoikeuksien hallintajärjestelmät sekä opastus- ja informaatiojärjestelmät. Kampuksen
palveluiden käyttö on tehty käyttäjille mahdollisimman helpoksi mobiilikäyttöliittymän avulla – kuitenkaan
unohtamatta henkilökohtaista avustusta ja neuvontaa. Kampuksen tekniikka tukee monipuolista
tapahtumatuotantoa.
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KAMPUKSEN JATKOKEHITTÄMISESSÄ TÄRKEÄÄ:
1. Synergioiden haasteiden ratkaiseminen ja jatkokehitys
2. Erityishaasteiden ratkaiseminen: käytettävyys ja esteettömyys, liikkuminen ja
liikenne, tekniikka

3. Kampuksen asiakas- tai käyttäjäpolkujen palvelumuotoilu
4. Kampuksen toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen – mm. yhteisten
pelisääntöjen laatiminen

5. Kampuksen viestintästrategia: markkinoinnin, viestinnän ja brändin kehittäminen
6. Kampuksen palvelutuotteiden jatkokehittäminen kolmansien osapuolien kanssa
7. Erilaisten täsmäaiheiden jatkokehittäminen työpajoissa tai muilla yhteisöllisillä
menetelmillä.
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7 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

IDEASCOUT TIIMI
Pekka Ketola
Filosofian tohtori, käyttäjälähtöisen ja osallistavan
suunnittelun ja innovaatiojohtamisen visionääri.

Sini Tiainen
Teollisuustalouden DI,
liiketoiminnan, asiakaskokemuksen, henkilöstön ja
palvelutarjonnan kehittäjä.

pekka@ideascout.fi
+358 50 553 4783

sini@ideascout.fi
+358 40 506 6038

Vesa Lahtinen
Markkinoinnin, median ja
brändien asiantuntija,
liiketoimintaverkostojen
ja arvoketjujen kehittäjä.

Elina Viitanen
Viestinnän, markkinoinnin
sekä asiakaslähtöisen
palvelumuotoilun ja konseptoinnin asiantuntija.

vesa@ideascout.fi
+358 451 423 432

elina@ideascout.fi
+358 50 45 28280
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Yhteystiedot:
Ideascout Oy,
Korkeakoulunkatu 6,
33720 Tampere
www.ideascout.fi

Raportin kuvat:
Shutterstock.com
Unsplash.com
Sini Tiainen

CO. DESIGN. EXECUTE
KIITOKSET KAIKILLE KARIN KAMPUKSEN
KEHITTÄJILLE!
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